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resumo 
 
 

O presente trabalho propõe-se estudar a problemática da mobilidade e 
a forma como tem vindo a ser equacionada no âmbito de processos da
Agenda 21 Local e da própria governação local. O trabalho explora o
uso do conceito de mobilidade sustentável nos processos de
governação local, procurando analisar qual a interpretação do conceito, 
quais as políticas públicas enquadráveis no contexto da democracia
deliberativa, qual a natureza da participação da sociedade civil e de que
forma é possível operacionalizar a mobilidade sustentável através da
partilha de decisões e construção de consensos. 
Em termos de caminhos metodológicos, contextualizam-se os conceitos 
e a problemática no âmbito da revisão de literatura especializada, com
particular enfoque nas vertentes da Governação Local, Mobilidade e
Agenda 21 Local. Identificam-se linhas de orientação sobre o papel da 
governação local na promoção da mobilidade, quais os respectivos
requisitos e quais as potencialidades que os processos de Agenda 21
Local mais enfatizam para a adopção de boas práticas de promoção e
gestão da mobilidade. Como resultado destas linhas de orientação,
construímos um conjunto de entrevistas a um conjunto de municípios
da Região Norte. O resultado foi um conjunto enorme de informação
relevante, capaz de avaliar qualitativamente a acção de participação e 
envolvimento da comunidade local. 
O trabalho tem a sua conclusão com a reflexão sobre os resultados
obtidos, a forma como respondem aos objectivos de investigação e de
que forma os seus contributos poderão ajudar a compreender as
práticas actuais, promovendo novas formas de governação local para a 
mobilidade, no âmbito de processos de Agenda 21 Local. 
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abstract 
 

The present work studies the problem of mobility and the way it has 
been faced through the Local Agenda 21 processes and the local
government. It explores the use of the concept of sustainable mobility in
the local government processes analysing too the interpretation of the
concept, the public policies among the deliberative democracy concept, 
the participation nature of the civil society and in which way could be
possible to work the sustainable mobility through the decision sharing
and consensus making. 
Methodologically, it was contextualized the concept and problems 
through the lecture revision, focusing, firstly, the Local Government,
Mobility and Local Agenda 21. It was identified the guidelines of the role
of local government promoting mobility, which requirements and which
potentialities emphasized by the Local Agenda 21 to adopt positive 
practices in promoting and managing mobility. As result of theses
guidelines, some northern Portugal counties have been interviewed.
The result was a huge amount of relevant data, capable to qualitatively
evaluate the participation and evolving of the local community. 
This work concludes with a reflection about the final results, the way
they fulfil the investigation objectives and the way their contribution
could help understand the actual practices, promoting new ways of local 
government to mobility through the Local Agenda 21 processes. 
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CAPITULO I 
 

1.1 Introdução  
 

A maioria das cidades europeias, nas últimas décadas, passou por 

processos de crescimento intensos, ligados à dinamização das actividades 

económicas e às migrações populacionais. Associado a isto, sofreram outros 

impactos, como a reconstrução física e adaptações do sistema viário, quase 

sempre justificadas como alternativas capazes de proporcionar uma redistribuição 

de acessibilidade, entendida neste contexto como a capacidade de movimentação 

entre pontos de origem e destino. O que ocorreu de facto é que o automóvel 

acabou modelando as cidades deste século, reformulando a noção de espaço e 

distância, além de modificar os hábitos das pessoas (Vasconcelos, 2001).  

Para Craveiro et al. (2001), as maiores cidades de Portugal em concreto, 

tal como ocorre com muitas outras cidades de outros países em desenvolvimento, 

foram transformadas, em décadas recentes, em espaços eficientes para o 

automóvel. Para este autor, a frota de automóveis cresceu substancialmente, 

alardeada como única alternativa eficiente de transporte para os cidadãos de mais 

elevados níveis de rendimento. O sistema viário sofreu ampliações e adaptações 

e órgãos públicos foram criados para tutelarem e serem o garante das boas 

condições de fluidez do trânsito automóvel. Dessa forma, criou-se a base para a 

implantação de uma cultura voltada para este modo de transporte, capaz de 

consumir um nível muito elevado de recursos. 

A actual crise do modelo urbano em Portugal e as alterações políticas, 

económicas e sociais em escala europeia, pedem novos esforços de organização 

do desenvolvimento das cidades, do transporte público e do trânsito. Problemas 

como o congestionamento crónico, redução no uso do transporte público, queda 

na mobilidade e acessibilidade, degradação do meio ambiente e altas taxas de 

acidentes de trânsito, estão presentes nos cenários de muitas cidades 

portuguesas. Além disso, os custos do inadequado modelo de transporte urbano 

são socialmente inaceitáveis e constituem obstáculo estratégico significativo, 
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sendo a sua permanência incompatível com uma melhor qualidade de vida 

(Craveiro et al., 2001) 

As cidades modernas começaram a expandir-se em grandes áreas, 

tornando cada vez mais difícil a deslocação por meios não motorizados. Mais 

recentemente, as cidades experimentaram um crescimento ainda mais intenso, 

gerando distâncias médias que não podem ser percorridas a pé ou de bicicleta. 

Assim, a dependência do transporte motorizado tornou-se inevitável em cidades 

médias e grandes, exigindo que, de alguma forma, um meio de transporte 

motorizado esteja disponível fisicamente (infra-estrutura e veículos) e seja 

acessível economicamente (Vasconcelos, 1999).  

O planeamento da circulação e consequente mobilidade tem sido 

fortemente influenciado pelo mito da neutralidade, utilizando ferramentas técnicas 

que evitam análises sociais e políticas, mas que supostamente objectivaram uma 

distribuição igual do espaço de circulação para "todas as pessoas". Isto resultou 

em um espaço de circulação, no qual, as necessidades dos segmentos mais 

vulneráveis (pedestres, ciclistas, passageiros do transporte público) foram 

prejudicadas, para permitir uma utilização mais eficiente do automóvel. Os 

usuários do transporte público enfrentam três barreiras: a provisão do transporte 

em si, a falta de medidas de prioridade na circulação e o alto custo representado 

pela tarifa (Farinha et al., 2001).  

Com maiores distâncias a percorrer e com serviços precários de transporte, 

a maioria da população precisa aumentar seus gastos de tempo para realizar 

suas actividades essenciais. Para Akinyemi, E. O. (1998), a consequência mais 

importante, além das sobrecargas física e psicológica, é que os sectores de 

rendimento mais baixo têm sua acessibilidade grandemente limitada, com quase 

todas as viagens feitas apenas por motivos de trabalho, escola e compras. A 

acessibilidade gerada pelas políticas de transporte e trânsito adoptadas nos 

países em desenvolvimento, na opinião de Akinyemi, E. O. (1998) está 

caracterizada por duas distribuições, como sendo as mais importantes:  

a) A da acessibilidade, uma vez que a maioria das pessoas não tem a 

mesma acessibilidade desfrutada, por exemplo, pelos proprietários de automóvel. 

Esta iniquidade pode ser dividida em quatro componentes: tempo de acesso ao 



9 

transporte, tempo de espera, tempo dentro do veículo e tempo até o destino final 

após deixar o veículo. Em todos os casos, os usuários do transporte público 

enfrentam condições piores que os usuários do automóvel. Há que se citar a 

questão de conforto, uma vez que as condições internas dos veículos de 

transporte público são geralmente inadequadas, sendo a densidade de 

passageiros suficientemente alta para causar desconforto e tensão.  

b) A das actividades das pessoas e famílias de baixo rendimento que ao 

dedicarem a maior parte de seu tempo para viagens de trabalho, ficam com pouco 

tempo e dinheiro para realizarem outras actividades; as pessoas e famílias de 

rendimento mais elevado apresentam, ao contrário, uma rede de actividades 

muito mais diversificada.  

"As cidades devem ser projectadas de tal modo que todos os cidadãos 

tenham acesso a todos os lugares. (...) O deslocamento, a comunicação e o 

transporte público devem ser acessíveis a todas as pessoas" para se assegurar 

qualidade e igualdade a todos. A organização do sistema de transporte torna 

ainda mais pobres os que "devem" viver longe dos centros, não só porque 

"necessitam" pagar mais pelas suas deslocações, como porque a oferta de 

serviços e bens é dispendiosa nas periferias. Por outro lado, segundo este autor, 

políticas de transportes constituem instrumentos muito importantes para a gestão 

e crescimento das cidades de forma eficiente e sustentável, mas com uma clara 

preocupação social. As políticas de transporte devem ser usadas para reduzir a 

desigualdade, além de inibir as tendências de reprodução da pobreza. Isto, no 

entanto, requer uma alteração dos parâmetros e paradigmas tradicionais (Ross, 

W, 1999).  

Visando a integração destes conceitos agora e no futuro, são responsáveis, 

não só governos, mas todos os cidadãos e todos os actores da acessibilidade e 

mobilidade, todos desempenhando importantes papéis no jogo da mudança em 

direcção a um futuro sustentável. 

Quanto mais perto estiver o nível de poder das populações, mais fácil se 

torna implementar as soluções sustentáveis, as quais requerem uma organizada e 

colectiva resposta, não sendo suficientes as acções individuais. 
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Os governos municipais, no pleno respeito pelo conjunto de atribuições e 

competências regulamentadas e como um dos principais agentes de 

desenvolvimento local, devem saber agir de forma integrada, respeitando, em 

simultâneo, o quadro legal para a acessibilidade e mobilidade. 

 

1.2 Delimitação do problema 
 
Do que se expôs até aqui, pode-se concluir que existe um sério problema 

relacionado com o crescimento das cidades, com as dificuldades das pessoas em 

participarem na reprodução social urbana e, paralelamente, com o planeamento 

dos transportes, em que a governação local não tem apresentado a sensibilidade 

suficiente para resolver - ou mesmo diminuir - o "abismo" existente entre as 

medidas e acções de mobilidade que decidem implementar e aquelas que as 

populações locais realmente necessitam, sob o ponto de vista das vertentes 

económica e social.  

Esta caracterização preliminar do problema apresenta uma situação 

extremamente grave, a qual, de maneira mais intensa, afecta directamente 

aquelas famílias enquadradas nos grupos de menor rendimento e que, por isso 

mesmo, carecem de preocupações adicionais por parte de administradores e de 

técnicos urbanos e de transportes. Esta situação de extrema iniquidade motivou o 

autor a definir os objectivos desta tese. 

Impõe-se, então, uma nova forma de desenvolver um processo de 

mobilidade que tenha em conta a questão de como proporcionar qualidade de 

vida a todos os indivíduos (questão do desenvolvimento) e um processo que 

tenha em conta o respeito e a preservação do ameaçado ambiente biofísico 

(questão da sustentabilidade). 

Neste contexto, a mobilidade sustentável surge em volta de um quadro de 

análise e de uma estratégia de intervenção à escala da governação local. A 

responsabilidade de prosseguir modos de vida sustentáveis é universal, envolve 

cada cidadão, mas requer, também, que toda a sociedade aceite e intervenha no 

esforço para a mudança, devendo surgir uma partilha de responsabilidades, 

difundindo-se o apreço pela riqueza natural e societária. O município como forma 



11 

de soberania local representa, cada vez mais, de acordo com Craveiro et al. 

(2001), “a casa comum das questões comunitárias e a expressão do seu 

compromisso cívico, partilhado, de as superar".  

No entanto, nem sempre os governos locais têm exercido um «estilo» de 

actuação adequado à natureza destes desafios, "entre os caminhos democráticos 

e a vivência democrática há ainda muitos caminhos a percorrer" (Mozzicafreddo 

et al., 1988: 101), e nem sempre têm valorizado uma ampla visão do processo de 

desenvolvimento, quiçá recorrendo a uma atitude de perspectiva de longo prazo, 

transversal, participada e integrada, em termos de políticas e decisões públicas. 

O papel dos governos locais passa, assim, por promover o empenhamento 

de uma participação interactiva, trabalhando-se e aprendendo-se em conjunto 

num processo de aprendizagem social de longo prazo, passa por uma 

intervenção institucional renovada e inovadora e passa por internalizar a ética da 

sustentabilidade na definição das políticas públicas e tomadas de decisão em 

colectivo (Farinha et al., 2000). Assim, visando um integrado desenvolvimento 

comunitário e económico, protegendo-se efectivamente o ambiente e usando de 

forma prudente os recursos naturais, agora e no futuro, deverão os governos 

locais, em interactividade com os outros agentes de desenvolvimento, empenhar-

se no desempenho para a mudança, tendo em vista a prossecução de um futuro 

sustentável para a mobilidade da comunidade. 

Para esse efeito e para promover a mudança integradora, segundo Fidélis, 

T. (2005), poderão recorrer a um instrumento, as Agendas 21 Locais, na sua 

versão mais adaptada ao caso português, os Planos de Mobilidade e de 

Ambiente, constituindo-se como planos estratégicos ambientais, contributo para a 

mobilidade e sustentabilidade a longo prazo e como agendas de intervenção, em 

termos de acções específicas de curto prazo. Contudo, o conhecimento genérico 

da realidade municipal, decorrente da análise de estudo efectuado revela que "o 

processo de implementação da Agenda 21 Local ainda está atrasado em 

Portugal, embora exista já alguma definição estratégica para alcançar um plano 

de mobilidade sustentável".  
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1.3 Objectivos do estudo 
 

1.3.1 Gerais 
 
Pretende-se, através deste trabalho, estudar de que forma a problemática 

da mobilidade tem vindo a ser equacionada no âmbito de processos da Agenda 

21 Local e da própria governação local. Este estudo permite um novo olhar sobre 

a realidade e o conhecimento da mobilidade, numa atitude de respeito pelo 

ambiente e biodiversidade – uma abordagem holística da mobilidade. 

Este novo olhar reflectido da A21L estimula a pretensão de um outro 

objectivo, o como fazer descobrir, efectivamente, a mobilidade sustentável, pelos 

indivíduos e pelas organizações, nomeadamente governos municipais, de forma a 

envolvê-los e a interessá-los, aplicando-a e operacionalizando-a no seu próprio 

ambiente institucional e contextual. 

Perante o problema de conservar o ambiente urbano dentro de 

determinados limites, um conjunto de objectivos intermédios podem ser definidos, 

diferenciando-se as várias tendências que se pretendem estudar: 

a) Analisar a posição científica do conceito da mobilidade sustentável, 

traduzida em variados modelos de mobilidade. 

b) Analisar em que medida os governos municipais têm sabido, através do 

exercício do poder local, definir um conjunto de políticas públicas que se 

enquadrem num contexto de democracia deliberativa, incentivando à participação 

da sociedade civil nos processos de decisão, utilizando processos de 

planeamento inovadores, de forma a que essas políticas estejam na base de uma 

intervenção para a mobilidade sustentável.  

c) Analisar a forma como os governos municipais podem tornar possível a 

operacionalização da mobilidade sustentável, no âmbito das suas áreas de 

intervenção, através da partilha de decisões e construção de consensos, da 

promoção de uma capacidade colectiva de aprendizagem e do renovar da sua 

capacidade institucional.  
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O objectivo geral da tese é, portanto, propor recomendações de medidas e 

acções que integrem o impacto da mobilidade, fazendo uso, para isso, das 

estratégias e medidas preconizadas nos planos de acção das A21 L. 

 

1.3.2 Específicos  
 

Pretende-se avaliar a percepção do conceito de mobilidade sustentável por 

parte dos parceiros locais, no âmbito da A21L e sentir o seu saber relativamente à 

forma de conseguir com que todos se envolvam e responsabilizem no processo 

de mudança. 

Pretende-se, também, compreender como a organização dos workshops 

apoia a estruturação e expansão dos fóruns de participação e, em simultâneo, a 

construção de consensos, num exercício prático de democracia deliberativa. 

É, também, objecto desta tese, avaliar a forma como os Planos Municipais 

de Mobilidade e  de Ambiente, como instrumento estratégico de intervenção e de 

avaliação, tornam possível a prática da operacionalização da mobilidade 

sustentável, acompanhando-se o seu progresso. 

Por último, pretende-se verificar em que medida uma participação activa 

dos actores locais de mobilidade e acessibilidade, nomeadamente, membros de 

associações, empresários, políticos, residentes e técnicos, na elaboração dos 

Planos Municipais de Mobilidade no âmbito do processo da A21L, provocam uma 

mudança pessoal, profissional, local, quiçá até nacional, em busca de um 

caminho para a mobilidade e sustentabilidade. 

 

1.4 Metodologia a empregar  
 

Para a elaboração deste trabalho procurou-se contextualizar os conceitos e 

a problemática no âmbito de uma revisão de literatura da especialidade, com 

particular incidência nas vertentes da governação local, mobilidade e Agenda 21 

Local. Com base na revisão de literatura procurou-se identificar linhas 

orientadoras sobre o papel da governação local na promoção da mobilidade, os 

requisitos para uma mobilidade sustentável, bem como as potencialidades que os 
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processos de Agenda 21 Local evidencia para o desempenho de um papel de 

catalisadores de novas práticas de promoção e gestão da mobilidade. 

As linhas orientadoras referidas anteriormente foram, depois, usadas para 

construir um conjunto de entrevistas a um conjunto de municípios da Região 

Norte, de forma a explorar a realidade existente. 

Recorrendo ao facto de o Plano Municipal de Mobilidade e de Ambiente no 

processo da A21L dos municípios da Região Norte, designadamente os 

pertencentes ao denominado Eixo Atlântico, se encontrarem numa fase adiantada 

em alguns municípios, a escolha dos entrevistados recaiu sobre os participantes-

grupo de coordenação da mobilidade sustentável desses municípios (2 a 3 

indivíduos em cada um dos municípios), resultando a selecção, por um lado, do 

conhecimento público da sua intervenção no processo e, por outro, da 

identificação, via prévias entrevistas, de outros parceiros envolvidos. Procedeu-se 

assim à realização de um conjunto de cinco entrevistas estruturadas, realizadas 

cara a cara e com um único município de cada vez. 

Deste trabalho resultou um conjunto de informação relevante, já que todo o 

processo de mobilidade sustentável inserida nos Planos Municipais de Mobilidade 

e de Ambiente, metodologia de participação e envolvimento da comunidade local, 

foi avaliado qualitativamente pelos entrevistados. 

Concluindo, a par de toda uma pesquisa bibliográfica que procurou dar 

uma resposta teórica, estruturada, à natureza conceptual da mobilidade 

sustentável no processo da A21L e à sua operacionalização através da 

intervenção dos governos locais, procurou-se, através de entrevistas, o sentir dos 

municípios locais do que é prosseguir um caminho em direcção à mobilidade e 

sustentabilidade, do que é preciso mudar, das preocupações que estes actores 

sentem em relação ao bem-estar dos sistemas humanos e ecossistemas naturais 

e de como operacionalizar todo o processo da mobilidade no âmbito do processo 

da A21L.  
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1.5 Estrutura da tese 
 

O Capítulo II reflecte sobre o exercício do poder local, o qual está 

associado ao processo de construção democrática, sendo que, só muito 

recentemente se tem vindo a reconhecer a relevância da participação, num 

desafio a que as autarquias municipais se constituam como unidades locais de 

administração e de permeabilidade à inovação, tornando-se agentes de mudança 

social, promovendo processos de gestão inovadores e integradores de políticas 

públicas de participação cívica. 

Analisa-se, neste capítulo, a forma como os governos locais devem 

operacionalizar a sua intervenção em termos de políticas públicas no que se 

refere à mobilidade sustentável. Caracteriza-se o seu espaço de intervenção em 

termos de um conjunto de competências e atribuições orientadas para a 

sustentabilidade e propõem-se, num enfoque inovador, uma gestão pela procura. 

Assiste-se, assim, à participação dos cidadãos nas políticas públicas, tornando as 

A21L como um instrumento de gestão direccionado para a mudança. Tal 

assunção reflecte-se, também, sobre a importância dos fóruns no envolvimento 

do cidadão, na partilha de decisões e na promoção de uma capacidade colectiva 

de aprendizagem, potencializada pelo papel dos influenciadores. 

Os marcos importantes que, historicamente, vinculam os Estados a uma 

acção global a favor do desenvolvimento sustentável, também merecem especial 

referência. 

Finalmente, enfatizam-se as experiências, portuguesa e espanhola, dado 

serem as que se enquadram no processo de implementação da A21L em rede do 

Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular. 

O capítulo III reporta para a abordagem de revisão de literatura sobre a 

mobilidade, em que, no âmbito da geografia urbana, o deslocamento nas cidades 

é analisado e interpretado em termos de um esquema conceptual que articula: a 

mobilidade urbana, a que correspondem populações e seus movimentos; a rede, 

representada pela infra-estrutura que canaliza os deslocamentos no espaço e no 

tempo; e os fluxos, que são as macro decisões ou condicionantes que orientam o 

processo de mobilidade no espaço.  
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Acrescenta-se, na análise, a Intervenção dos governos locais na temática 

da mobilidade, após a apresentação de um conjunto de indicadores locais 

essenciais à sua operacionalização, revelando-se de seguida a forma como os 

governos municipais poderão desenvolver uma capacidade institucional para 

integração das suas políticas públicas. 

Sabe-se, ainda, que a representatividade da participação dos cidadãos nas 

políticas públicas tem sido alvo de intenso debate, com autores a defenderem 

esta participação como um valor intrínseco do exercício pleno da democracia e, 

outros, a defenderem a sua não representatividade. 

É aceite, pacificamente, que a integração e coordenação de políticas é uma 

tarefa complexa, decorrente da necessidade de um reforço de adaptação da 

estrutura e cultura organizacional dos municípios. Todavia, existe sempre a 

hipótese do recurso ao apoio de novos serviços, como um núcleo de investigação, 

um sistema de informação integrado e um departamento municipal de apoio ao 

desenvolvimento sustentável, entre outros, capazes de gerirem essa integração, 

em todo o ciclo político, em interactividade com o cidadão. 

No Capítulo IV, aborda-se a mobilidade nos processos da A21L, 

acrescendo algumas experiências internacionais de processos de A21L e de 

mobilidade, os quais constituirão evidências de boas práticas e reflexões para os 

casos de insucesso.  

Neste capítulo apresenta-se, ainda, uma proposta de modelo para o 

planeamento da mobilidade sustentável no âmbito do processo da A21L. 

No Capítulo V plasma-se o caso de estudo. Este, decorre da análise 

qualitativa que foi feita às cinco entrevistas efectuadas junto de actores locais da 

mobilidade sustentável, a fim de se averiguar a sua operacionalização no 

processo de diagnóstico, plano de acção e monitorização, em termos de 

progressos do processo da mobilidade sustentável, de modo a se potenciarem 

recomendações e perspectivas futuras para os agentes locais, relativamente à 

mobilidade nos processos da A21L.  

Termina, este capítulo, com uma análise global às respostas dos 

entrevistados, focalizando o olhar em todas as componentes que foram atribuídas 

ao processo da A21L, nomeadamente, o conceito de mobilidade sustentável, a 
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gestão e avaliação do desempenho dos governos locais no progresso para o 

desenvolvimento deste conceito (de forma a enquadrar os princípios da 

mobilidade sustentável nas políticas e intervenções dos governos locais e 

governo central), a importância da consciencialização, comunicação e educação, 

bem como do envolvimento de toda a comunidade local, do trabalhar em 

partenariado, do monitorizar e avaliar. Culmina-se com a apresentação das suas 

perspectivas para o futuro. 

No Capítulo VI, conclusivo, estabelecem-se um conjunto de considerações 

finais, reflecte-se sobre resultados obtidos, a forma como respondem aos 

objectivos da investigação e como os contributos poderão ajudar a compreender 

as práticas actuais e a promover novas formas de governação local para a 

mobilidade, no âmbito de processos da Agenda 21 Local. 
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CAPÍTULO II 
 

A GOVERNAÇÃO LOCAL E O PROCESSO DA AGENDA 21 LOCAL 
 

2.1 Introdução 
 

Este capítulo pretende analisar a governação local e promover uma 

reflexão detalhada dos problemas e das questões associadas ao processo da 

A21L, nomeadamente problemas intimamente ligados ao desenvolvimento 

sustentável das cidades, cujo processo de planeamento e de aprendizagem social 

de longo prazo envolve uma activa participação das comunidades locais na 

tomada de decisões, fazendo resultar uma consciencialização social, fruto da 

incorporação da ética da sustentabilidade aos conhecimentos adquiridos. A 

comunidade deve, num processo democrático de co-responsabilização e co-

decisão, promover a participação conjunta de todos os seus grupos sociais, 

capazes de, em actuação de esforços com as autoridades locais, contribuírem 

para a implementação dos princípios de gestão ambiental e de tomada de decisão 

democrática integrantes da A21L. 

No final deste capítulo, apresenta-se uma visão global das experiências 

portuguesa e espanhola no processo da A21L. 

 
2.2 Os governos locais e o poder local 
 
2.2.1 O Poder local: Algumas reflexões 
 

Em virtude da vigência do regime do Estado Novo, assiste-se a um 

municipalismo desacreditado. "Em 1974, as autarquias locais encontram a 

sociedade local com um baixo nível de desenvolvimento económico, fortes 

assimetrias regionais [...] com graves carências em infra-estruturas urbanas" 

(Mozzicafreddo et al., 1988: 85). 

De acordo com estes autores (1988: 79) e relativamente à primeira fase de 

implementação do poder local (1974-1984), existiu, assim, "um grau de 
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consensualidade elevado relativamente ao sistema político local [explicado talvez 

pelo] que denominamos de ‘grau zero do poder local’, entendido como a 

aceitação relativamente pacífica e generalizada, da necessidade [de 

implementação] de um programa de acção centrado na criação de infra-estruturas 

e equipamentos sociais". 

Com a emergência e legitimação do regime democrático, as próprias 

comunidades reivindicavam, “reclamavam”, da realização de um vasto conjunto 

de infra-estruturas e melhorias sociais, dando prioridade a esse tipo de 

intervenção. 

Referindo Ruivo e Craveiro, Vitorino (2000: 27-8), constata que, face à 

emergente democracia e alargamento das competências legais, o município entra 

numa fase do "socialismo municipal”, que pode ser considerado o embrião do 

‘Município Providência’ (Ruivo et al., 1988), sendo indispensável e prioritária a 

satisfação das reivindicações imediatas das populações e a criação de infra-

estruturas físicas e equipamentos sociais, constituindo-se uma fase de 

intervencionismo municipal, também chamada de Município Empreiteiro (Craveiro, 

1997: 16). Todavia, este intervencionismo municipal estava fortemente 

dependente da administração central e dos seus desígnios, devido à insuficiência 

de recursos financeiros. 

A descentralização de competências e atribuições, da administração 

central para as locais, sem uma contrapartida global financeira, obrigou a uma 

gestão municipal austera, com grande contenção de gastos e de investimentos. 

Com uma capacidade de investimento reduzida, a actividade municipal centrou-se 

no apoio à captação de investimentos, através da criação de parques industriais e 

de outros incentivos. 

Esta situação fez coexistir, ao nível do sistema político local português, um 

“fechamento” relativamente à sociedade local, alguma “autonomização do 

político”, incrementando-se a ideologização, manifestada através de uma forte 

tendência para que o grupo político-partidário fosse o grupo de pressão melhor 

posicionado na rede local, grupo privilegiado do ponto de vista da dinâmica da 

acção política empreendida (Mozzicafreddo et al., 1988: 87), justificando-se esse 

“fechamento” em prol de um aumento da eficácia e de um maior sucesso na 
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prossecução dos objectivos estabelecidos. Não tendo todos os actores e 

instituições acesso a esta rede, sucederam as assimetrias, reforçadas pelas 

diferentes características sócio-geográficas dos concelhos. 

Num contexto de globalização, um espaço é cada vez mais um território, 

quanto melhor se souber articular o local com o global, quanto mais alianças 

estratégicas se estabelecerem com outros territórios, tornando possível a 

endogeneização de factores como a tecnologia, os bens, os serviços, as 

organizações. Um espaço também será tanto mais território quanto maior for a 

densidade do seu relacionamento (rede) com outros territórios e não apenas no 

seu interior e quanto mais se valorizar a sua cultura como elemento positivo e 

potencial da sua identidade, procedendo-se também à endogeneização destes 

valores. "Assim, o espaço-distância, contrariamente ao que uma primeira 

apreciação da globalização poderia deixar pressupor, continua a existir, mas o 

seu papel na criação de oportunidades modifica-se" (Vitorino, 2000). 

 Também para Ferrão (2001), numa perspectiva em que o local interage 

com o global, o território vê a sua expressão valorizada, ao ser entendido como 

um contexto de acção social e de acção colectiva, onde as questões de cidadania 

entram na agenda política. Assim, a visão tradicional e dialéctica do “local” versus 

“global” não faz sentido, uma vez que, num contexto de globalização, o processo 

empreendido deve ser em simultâneo global e local, reflectindo-se a ideia de 

“glocalização”. 

Embora entenda o conceito de "glocalismo, relativamente a outras análises, 

como um neologismo desprovido de sentido pelo facto de ter pouco a ver com a 

noção de territorialidades a que faz apelo", não deixa, no entanto, de reconhecer 

(Vitorino, 2000), que a globalização comporta uma forte "intensificação das 

relações sociais de escala mundial, relações que ligam localidades distantes, de 

tal maneira que as ocorrências locais são moldadas por acontecimentos que se 

dão a muitos quilómetros de distância e vice-versa". Por outro lado, Amdam 

(1997: 339), entende o desenvolvimento local como um processo orgânico 

gradual. "Toma raízes lentamente e deve ser cuidadosamente alimentado antes 

de começar a produzir resultados. O desenvolvimento local não pode ser 

organizado e suportado com base na autoridade regulatória da sociedade, mas 
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deve crescer das e dentro das comunidades locais." (citado por Paisana, 1999: 

38). 

Este autor refere que os novos caminhos do desenvolvimento local estão 

associados a todo um renovar das sociedades contemporâneas, decorrendo, a 

necessidade, de uma revisão de conceitos fundamentais, como os de 

democracia, participação, solidariedade, Estado, regulação, diversidade, 

desenvolvimento. "Global e local são de facto duas faces da mesma moeda: a 

construção do global só é viável sobre raízes locais, da mesma maneira que as 

entidades e as lógicas locais só ganham sentido se referidas e articuladas com as 

dinâmicas globais. Por isso, a globalização não contraria, antes pode alimentar-se 

de e induzir o desenvolvimento do local" (Paisana, 1999). 

Este capítulo reflecte sobre esta necessidade de revisão de conceitos 

fundamentais, abordando a forma como os novos contextos de democracia e de 

participação têm levado, de uma forma progressiva: 1) a uma nova forma de 

sociedade, a sociedade dos cidadãos; 2) a uma nova atitude de cidadania, 

sedeada em novos valores, novas mentalidades; 3) a processos integrados de 

gestão autárquica, bem como novas formas de liderança local. 

Tudo isto constitui um autêntico desafio para a prática de concertação entre 

todos os agentes de desenvolvimento local, configurando-se um quadro político-

institucional “inclusivo”, podendo ser enquadrado por uma moldura de 

sustentabilidade. 

 
2.2.2 O poder local num contexto democrático pró-deliberativo 
 

A evolução da intervenção pública ao longo dos últimos 50 anos, 

protagonizada por três contextos de desenvolvimento, começando por se 

pretender modernizar a economia (pós-guerra), evoluindo-se para preocupações 

em sustentar a competitividade (anos 80 e 90), chegando-se à actualidade, onde 

se tenta promover a inovação social, foi reflectida e caracterizada por Ferrão 

(2001), em termos das respostas evolutivas daqueles contextos às questões do 

porquê intervir, como intervir e que fazer. 
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De acordo com este autor, a radicalidade do paradigma funcionalista e do 

desenvolvimento endógeno, o primeiro com uma visão demasiado economicista, 

o segundo demasiado localista, fez surgir outra emergente perspectiva, a política 

regional de hoje, onde o local interage com o global. 

Esta concepção veio em muito favorecer o novo papel do território, 

associado à ideia de oportunidade, entendido como um contexto de interacção 

social e de acção colectiva, onde a questão da cidadania entra na agenda política, 

onde se entende que se deve dar voz a todos os actores, não esquecendo as 

gerações vindouras. Surge o paradigma do desenvolvimento sustentável e da 

inter-territorialidade (Ferrão, 2001). Nesta perspectiva, Ferrão alega que a 

“integração territorial” é o chapéu das componentes estratégicas, mas os modos 

como se concretizam os objectivos estratégicos podem ser diferentes. 

A gestão de todas as componentes estratégicas deve ser global, 

decorrendo daí que as políticas de desenvolvimento regional devem ser geridas 

em harmonia e de forma integrada. 

Uma gestão em equilíbrio para o desenvolvimento sustentável faz supor da 

necessidade e da apreensão de um conjunto de valores: 

• De mudança para novas atitudes, novos comportamentos de indivíduos e 

organizações entre si e para com o ambiente, chamando a ética aos novos 

saberes; 

• De uma defesa dos valores de cidadania, da existência de uma 

capacidade cívica forte, reivindicação da própria sociedade, base para a 

consolidação de uma democracia deliberativa; 

• Que, além das questões de natureza regional, outros valores se impõem, 

os relativos à solidariedade inter-geracional. 

 

Nesse sentido, “é necessário que o processo de desenvolvimento ocorra 

com a co-responsabilização e o envolvimento activo de todos os actores” 

(Quental, N. & Silva, M. 2003). "O desenvolvimento faz-se com actores e para 

eles. Ao Estado cabe, neste contexto, a missão crucial de criar oportunidades e 

contextos de debate e de decisão numa óptica de responsabilidades partilhadas e 

publicamente avaliadas". 
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Estes processos de desenvolvimento, ao tornarem-se cada vez mais 

complexos, fazem emergir a necessidade de descentralização, conciliando-se, no 

entender do mesmo autor, subsidiariedade, inter-territorialidade e participação 

cívica e institucional, com o sentido de "estimular a participação efectiva dos 

grupos directamente emanados da sociedade civil, nos processos de 

desenvolvimento e consolidar uma cultura estratégica de concertação de base e 

inter-territorial, atenta aos diferentes tipos de actores (públicos, associativos, 

privados)" (Quental, N. & Silva, M. 2003). 

Numa postura inovadora há que superar algumas reflexões dialécticas, há 

que reequacionar temáticas tradicionais, constituindo novos espaços de 

referência, novos valores de referência, nomeadamente, segundo Ferrão (2001): 

• O top-down e o bottom- up 

A oposição entre políticas descendentes e ascendentes, defendida no 

âmbito do paradigma funcionalista e do desenvolvimento endógeno, deixa de 

fazer sentido, uma vez que coexistem as duas vias, as quais se aplicam 

consoante os objectivos. Por um lado, as intervenções do tipo estrutural têm de 

ser descendentes, uma vez que só o Estado tem poder para as concretizar. Por 

outro lado, de acordo com estes autores, "para garantir as expectativas e as 

necessidades das pessoas, das empresas e das instituições, tem que existir uma 

via ascendente, que significa ouvi-las, dialogar, co-responsabilizá-las e 

contratualizar relações". 

• A exclusão e a integração 

Numa postura inovadora temos de promover a interacção, a co-evolução e 

o  superar da oposição  “integração-exclusão”.  

• O centro e a periferia 

Também numa postura inovadora temos de defender uma estrutura 

institucional poli-nucleada com vários centros de decisão; uma estrutura 

policêntrica, com componentes sociais, económicos, culturais, ambientais e 

políticas territoriais, tudo estruturado, visando superar a oposição centro-periferia. 

 

Projectar o desenvolvimento de um município a partir da visão do urbano, 

abordar de forma separada espaços de ruralidade e espaços de urbanidade, não 
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traduz uma visão integradora. Muitos autores reflectem sobre este assunto. A 

própria elaboração dos programas escolares reflecte um ajustamento em relação 

a um indivíduo urbano, de classe “média”, não valorizando convenientemente a 

cultura rural. 

Como resultado, também numa postura inovadora, o perfil do planeador 

deve ser adaptado em função dos novos contextos. Para Ferrão (1998: 1), a 

tradicional visão de um técnico racional e objectivo que tenta fazer uma leitura 

“correcta” de cada situação com base nos seus conhecimentos, tende hoje a ser 

substituída por uma perspectiva sensível à diversidade dos olhares, das práticas e 

dos interesses revelados através de qualquer discussão sobre o desenvolvimento. 

Assim, sendo relevante continuar a respeitar a componente técnica nas 

questões em causa, tal não significa que haja uma superioridade dos argumentos 

de natureza técnico-científica sobre os restantes; bom será que se desenvolva 

uma matriz de referência onde se incluam os interesses e as expectativas dos 

diferentes actores, adoptando-se um processo multi-participado e baseado na 

comunicação. 

 

2.2.3 A democracia e a representatividade dos cidadãos no processo de 
participação nas políticas públicas 
 
Hoje em dia, segundo Isabel Guerra (2000: 94), todo o debate ligado à 

questão da democracia e da cidadania parte do pressuposto que é preciso 

reforçar os mecanismos democráticos da sociedade actual, isto é, é preciso 

encontrar novos campos de exercício da democracia "sob pena de ver agravar os 

fenómenos de desigualdade de oportunidades". Este autêntico desafio à 

sociedade moderna, incorpora um desafio à capacidade dos indivíduos, 

isoladamente e enquanto membros da sociedade, de exercerem novas formas de 

democracia. 

Na sociedade democrática, os poderes e a forma como eles são exercidos, 

está a transformar-se. A defesa do “individual” está a evoluir para uma interacção 

entre os interesses individuais, colectivos e gerais. De acordo com Marques 

(1999: 73), "é neste quadro de multiplicação de poderes e de inter-relações que 
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se movem as novas formas de organizar e gerir os territórios, assumindo 

diferentes formas de descentralização, de participação e de partenariado (em 

particular público e privado), mas também sintomas de uma crise política, de um 

desenvolvimento do contencioso, de uma falta de aprofundamento das 

estratégias". 

Encontrar “novos campos do exercício da democracia” através da 

participação do cidadão, tem sido objecto de amplos debates, não havendo 

acordo sobre o alcance da representatividade dessa participação. 
 

Stivers (1990) 
Os estados modernos administrativos são demasiado grandes e complexos, 
o que dificulta a proximidade de relações das quais depende o processo da 
democracia participativa.  

Grant (1994) et 
Barber (1981) 

Altos graus de mobilização elevam os conflitos políticos em vez de obter 
consensos, destruindo a estabilidade social e a própria liberdade.  

Almond e Verba 
(1989) 

Os resultados do processo de participação não reflectem na realidade as 
preferências ou interesses dos agregados populacionais, uma vez que 
poucas pessoas tomam vantagens com as oportunidades de participação e 
as pessoas tendem a actuar mais como sujeitos do que como cidadãos.  

Grant (1994) Nas sociedades modernas industriais, a participação é um luxo porque 
requer técnicas, recursos, dinheiro e tempo que muitos cidadãos não têm. 

Kweit e Kweit 
(1990) 

A falta de formação promove a imagem de que o cidadão não está 
qualificado para contribuir de forma significativa na tomada de decisões 
políticas. 

Catanese 
(1984) Sewell e 
Coppock (1977) 

As pessoas só se envolvem no processo de planeamento quando se 
apercebem que as questões são do seu interesse imediato e tangível. 

Henig (1982) 
Atendendo à lei da inércia, transferida para o domínio social, torna-se mais 
fácil reunir contra uma adversidade e bloquear uma eminente ameaça, do 
que propor uma acção positiva ou soluções para os problemas.  

Etzioni-Halevy 
(1983) 

A deferência aos grupos de interesses através de uma maior participação e 
descentralização, não elimina o poder governamental mas transfere-o para 
mãos privadas, tornando possível a exploração das políticas públicas por 
interesses privados, correndo-se o risco de corrupção.  

 
Quadro 1: Inconvenientes do processo participativo, de acordo com alguns autores 
Fonte: Elaboração própria a partir de Day, Diane (1997: 425-426) 

 

Com efeito, segundo Day (1997: 421), não existe consenso entre os 

teóricos sobre o significado, as metodologias e técnicas utilizadas, os impactos, 

os resultados e o alcance da participação. Apesar da participação dos cidadãos 
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nas tarefas públicas e no processo de planeamento parecer ter um papel sobre o 

seu sucesso, para alguns teóricos existem dúvidas relativamente à capacidade 

das "massas" em contribuir construtivamente para a governança,1 constituindo a 

participação dos cidadãos o "Calcanhar de Aquiles no planeamento". Segundo 

aquela autora, esta ambivalência parece resultar de um desacordo entre, por um 

lado, as exigências de um planeamento como actividade burocrata, racionalmente 

organizada, com perícia técnica e imparcialidade e, por outro lado, as 

características de um sistema democrático social e político que defende um 

processo participativo na sua plenitude. Está aqui em causa a questão da 

representatividade dos cidadãos durante o processo de participação. 

Na década de 1990, economistas e politólogos anglo-saxónicos e algumas 

instituições internacionais como a ONU, o Banco Mundial e o FMI, fizeram 

renascer o termo governance designando-o como a arte ou maneira de governar, 

mas dotando-a de uma fórmula enriquecida com o contributo dos novos modelos 

de gestão pública, baseados na participação da sociedade civil em todos os 

níveis: local, regional, nacional e internacional. 

Este termo surge como resposta às mudanças nas políticas, mas também 

como resposta a uma mudança mais abrangente em termos mundiais, com o 

aumento da globalização, crescimento de redes entre o Estado e a sociedade civil 

e o aumento da fragmentação, entre outras mudanças de fundo (Hirst, 2000), 

citado em Fidélis e Pires (2007). 

Este novo conceito de governance surgiu em Portugal associado ao termo 

de governação, termo adoptado ao longo deste trabalho. Embora os planeadores 

escrevam muitos artigos sobre a importância da participação, Grant (1974), 

argumenta que a recessão no início dos anos 80 levou a que os planeadores 

colocassem a participação dos cidadãos fora de primeiro plano, dando ênfase às 

questões do planeamento e desenvolvimento económico (referido em Day, 1997: 

421). Ultrapassado, porém, esse contexto, muitos autores defendem o progresso 

para uma democracia plenamente participativa, com o aumento da participação 

                                                 
1 O termo governança deriva da palavra francesa governance referindo a arte ou maneira de 
governar "gouvernement", noção utilizada a partir século XVIII, estando este termo associado ao 
antigo regime. 
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de actores não estatais na tomada de decisões a vários níveis territoriais (Bache e 

Flinders, 2004), citado em Fidélis e Pires (2007). 

A questão da participação dos cidadãos está, assim, fortemente ligada à 

questão filosófica da democracia. Consoante as diversas interpretações da 

democracia, assim a representatividade da participação dos cidadãos ou o seu 

desempenho é compreendido nas políticas públicas2. 

Vasconcelos (2001: 778), defende que é de todo relevante um processo 

social colectivo, não personalizado, o entroncar com todo um novo processo de 

comunicação, não baseado na argumentação, parecendo assumir por vezes 

características de contencioso, onde "os discursos não são prisões" e podem ser 

uma chave para a democracia, "visto representarem uma partilha de significados 

de sentido do mundo integrados na linguagem", resolvendo-se problemas sociais 

complexos através dos mesmos. 

A construção da política pública deve apoiar-se cada vez mais numa 

cidadania activa e num discurso público. As tendências parecem ser na direcção 

de a comunidade assumir o seu próprio futuro. Planeadores a trabalhar nas 

arenas de decisão pública, não podem ignorar estes aspectos e terão de ser 

capazes de trabalhar as novas metodologias para integrarem novas formas de 

operacionalização na procura de soluções em política pública" (Vasconcelos, 

2001: 778, referindo Dryzek, 2000). 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Clara Mendes (1990: 17) considera política pública como "[...] toda a decisão de origem pública 
[...] que tenha directa ou indirectamente efeitos territoriais"; Nunes da Silva (1995: 12) entende que 
"uma política pública é [...] aquilo que o poder público decide ou não fazer"; Margarida Pereira 
(1994: 28) define "o conceito de política pública obedece a um conjunto de requisitos: tem 
referência espacial, directa ou indirectamente explicitada; contém elementos de decisão que lhe 
conferem natureza voluntária imposta pelos responsáveis políticos; pretende atingir objectivos e 
satisfazer interesses; possui conteúdo, convertido em medidas e acções; tem intrínseca uma 
lógica de "serviço público", estabelecendo normas e fornecendo bens ou serviços onde o 
funcionamento do mercado mostra deficiência ou mesmo incapacidade de respostas satisfatórias; 
dirige-se a um destinatário preferencial, embora possa afectar indivíduos ou territórios não 
previstos, condicionando-1hes os comportamentos e os interesses" (citações em Vitorino, 2000: 
58- 59). 
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2.2.4 O planeamento e a metodologia participativa no projecto de 
intervenção 
 

Para Isabel Guerra (2000: 102), o processo de participação "não é apenas 

uma questão ética e ideológica, de defesa de uma democracia participativa – é, 

antes de mais, uma necessidade técnica dos processos de desenvolvimento. Sem 

conhecimento muito próximo das necessidades dos destinatários e dos restantes 

actores que detêm recursos para lidar com os problemas, qualquer projecto não 

passará de um documento escrito". 

A participação do cidadão nos processos de planeamento torna-se ainda 

mais premente se se reflectir que, nas sociedades urbanas contemporâneas, 

ocorre uma crescente fragmentação de poderes e de culturas, relativamente às 

quais "a partilha de representatividade favorece o desenvolvimento de alianças" 

(Balducci, 2001: 11). 

Este autor suporta a sua opinião, entre outras considerações, com base 

nas conclusões decorrentes de um inquérito conduzido anualmente por um 

Centro de Investigação Italiano, realizado no Norte da Itália (Turim-Veneza), onde 

se evidenciam as fragilidades do sistema de valores da população italiana, a qual, 

em caso de dificuldades, acredita mais na ajuda da família, amigos e associações 

voluntárias, do que nos serviços municipais ou do Estado (Balducci, 2001: 2). 

A complexidade do contexto societário foi também objecto de análise por 

Healey (1990) no seu livro Planning Through Debate3. Para esta autora, um 

conjunto de princípios devem nortear este processo de planeamento inovador: 

Primeiro princípio: o sistema social é heterogéneo, tem interesses 

diversificados, sendo necessária uma abordagem “inclusiva”, através de um 

debate de ideias, ultrapassando-se a simples argumentação4. 

Segundo princípio: diz respeito à legitimação das propostas dos vários 

agentes de desenvolvimento envolvidos, referindo-se a "necessidade dos 

profissionais de planeamento abandonarem a 'roupagem técnico-científica' e 

                                                 
3 Referido em Vitorino (2000: 65). 
4 Este aspecto é relevante pois, como afirma Rosa Pires (1995: 44), "a argumentação adversária 
poderá facilmente conduzir à radicalização de posições; a preocupação dominante deverá ser, 
portanto, a da clarificação da diversidade e a da formulação de propostas que integrem de forma 
coordenada essa diversidade" (citação de Rosa Pires referida em Vitorino, 2000: 63). 
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partirem para exposições de ideias com objectividade, expressá-las sem abalar a 

confiança de terceiros, sustentá-las com uma argumentação coesa para além de 

utilizarem a informação segundo um critério de rigor [...]" (Vitorino, 2000: 64, 

referindo Healey, 1997). 

Terceiro princípio: defende a necessidade de o profissional de planeamento 

assumir os "valores que derivam do próprio conhecimento: a valorização do 

ambiente, a ponderação das iniciativas propostas antes de as pôr em prática e os 

princípios de justiça e equidade social" (Vitorino, 2000: 64, referindo Healey, 

1997). 

Um novo princípio, referido mais recentemente por Healey (1997, referido 

em Vitorino, 2000: 65) em Collaborative Planning, reafirma as novas 

responsabilidades que se colocam aos planeadores, nomeadamente a 

necessidade de estes se posicionarem nas realidades emergentes do século XXI, 

onde a actividade do planeamento espacial, enquanto processo de apoio à 

decisão, deverá adoptar um modelo multi-participado, baseado na comunicação. 

Atendendo a estes princípios, os governantes devem atender, na definição 

e decisão de políticas, às diversas formas de pensar, à expressão dos diferentes 

pontos de vista e reclamações, à diversidade dos argumentos de todos os 

membros da comunidade, legitimando-se a actuação dos executivos municipais. 

Por um lado, é solicitado aos actores locais, autarquias e outras instituições 

locais, que se multipliquem nas concepções e na gestão de diversificados 

projectos, promovendo-se formas de integração, articulação, flexibilidade, 

parcerias, avaliação dos resultados; por outro lado, na administração central 

"gere-se Programas e Políticas com posturas sectoriais, não articuladas e não 

concertadas" (Marques, 1999: 74). 

Esta problemática adensa-se ainda mais quando se pede aos técnicos 

municipais que, na elaboração dos seus projectos e programas, o “público” seja 

chamado a participar. Verifica-se que, no actual contexto municipal, as 

experiências de participação desenvolvem-se predominantemente, segundo 

Almeida (1996: 191), através de "abordagens fechadas, centradas sobre a 

população-alvo, com objectivos muito pragmáticos de operacionalização dos 

eventuais consensos que se pretendem conseguir a partir de objectivos de 
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intervenção exteriores ao próprio processo participativo. O processo participativo 

rapidamente resulta num somatório de momentos ou actos de participação, cuja 

lógica é definida por critérios de utilidade técnica ou política. Por outro lado, 

ignoram-se os contextos institucionais que enquadram a participação, 

subestimando a capacidade e a necessidade da população em construir uma 

imagem definida do seu interlocutor, que permita orientar as suas próprias 

estratégias e calibrar as suas legítimas expectativas". O caminho a percorrer está 

assim cheio de desafios e esses desafios têm a ver com a emergência da 

cidadania e a consolidação do processo democrático. 

De acordo com Isabel Guerra (2000), atendendo a toda a complexidade do 

contexto institucional e societário, atendendo a uma mudança contínua, perante 

uma necessidade de intervenção onde se tem de gerir recursos escassos, surge o 

trabalho por projectos. A utilização desta metodologia revela uma forma eficaz e 

activa de condução de acções, como a introdução de uma nova política, 

reorganização dos serviços, lançamento de programas de desenvolvimento local, 

serviços de apoio social e educacional e tantos outros. 

 
2.3 A Agenda 21 Local como instrumento de mudança 

 

A discussão académica e política sobre a intervenção local no 

desenvolvimento sustentável, contribuiu para a elaboração de vários documentos, 

com particular importância para a reformulação da intervenção ao nível local. De 

entre esses documentos, releva-se a Agenda 21, que consiste num programa que 

fornece um quadro para a implementação do desenvolvimento sustentado ao 

nível local e que procura integrar os objectivos ambientais, económicos e sociais 

nas estratégias e recursos dos governos locais (Fidélis e Pires, 2007). 

A Agenda 21 refere no seu preâmbulo: " [...] A humanidade encontra-se em 

um momento de definição histórica. Defrontamo-nos com a perpetuação das 

disparidades existentes entre as nações e no interior delas, o agravamento da 

pobreza, da fome, das doenças e do analfabetismo e com a deterioração contínua 

dos ecossistemas de que depende o nosso bem estar. Não obstante, caso se 

integrem as preocupações relativas ao meio ambiente e desenvolvimento e a elas 
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se dedique mais atenção, será possível satisfazer as necessidades básicas, 

elevar o nível de vida de todos, obter ecossistemas melhor protegidos e geridos e 

construir um futuro mais próspero e seguro. São metas que nação alguma pode 

atingir sozinha [...]" (CNUAD, 1993).  

 

2.3.1 Marcos importantes  
 

1972 Conferência de Estocolmo 
Primeira vez que a nível mundial se manifesta a 
preocupação pela questão ambiental global na 
Conferência Mundial e com o Relatório do Clube de 
Roma «Os Limites do Crescimento». 

1987 Relatório Brundtland 
Formaliza-se o conceito de Desenvolvimento 
Sustentável, com o relatório das Nações Unidas 
elaborado pela Comissão Mundial para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento «Nosso futuro comum». 

1992 Conferência do Rio de 1992, 
Cimeira da Terra 

Agenda 21 e Agenda 21 Local, amplo acordo 
intergovernamental em torno dum plano de acção global 
a favor do desenvolvimento sustentável. 
Cria-se a Comissão para o Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas. 

1992 

V Programa de Acção em 
Matéria de Meio Ambiente da 

UE «Para um 
Desenvolvimento 

Sustentável» 

Integra as políticas ambientais no resto das políticas 
económicas e sociais da UE. 

1994 

Primeira Conferência de 
Cidades Europeias 

Sustentáveis. Aalborg 
(Dinamarca, 1994 

A Carta de Aalborg 

- As cidades europeias para a sustentabilidade. 
- A campanha de cidades europeias sustentáveis. 
- Planos de acção local para a sustentabilidade. 

1996 

Segunda Conferência de 
Cidades Europeias 

Sustentáveis: 
O Plano de Acção de Lisboa 

(1996) 

- Da Carta à Acção. 
- O processo das Agendas 21 Locais. 
- Alianças entre autoridades locais: associações, redes, 
etc... 

1997 Cimeira Extraordinária 
Río+5. Nova Iorque 

Revisão dos objectivos estabelecidos na Cimeira do Rio 
de 1992. 

2000 

Terceira Conferência de 
Cidades Europeias 

Sustentáveis: 
A Declaração de Hannover 

dos líderes municipais 
(2000) 

- Liderança da cidade. 
- Cooperação interinstitucional. 
- Implicação de agentes económicos e sociais. 

2001 VI Programa de Acção em  matéria de meio ambiente da UE «O futuro nas 
nossas mãos» 2001-2010 

2001 Estratégia da União Europeia para o Desenvolvimento Sustentável 
«Desenvolvimento Sustentável na Europa – um mundo melhor». Gotemburgo 
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2002 Conferência Mundial Rio +10. II Cimeira da Terra. Johanesburgo-África do Sul. 

2004 A Inspiração para o Futuro 
de Aalborg plus 10 (2004) 

- Maior democracia participativa. 
- Gestão municipal para a sustentabilidade. 
- Planificação, desenho urbanístico e melhor 
mobilidade. 

2007 O Espírito de Sevilha (2007) - Levar os compromissos às pessoas. 
 
Quadro 2: Cronologia de marcos importantes 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A Agenda 21 Global sugere, também, a sua extensão e compatibilização a 

diversos níveis: ao nível nacional, propondo-se a elaboração e implementação 

das Agendas 21 Nacionais (Capítulo 38, Parágrafo 40); ao nível local, propondo-

se as Agendas Locais 215 (no âmbito do Capítulo 28 da Agenda 21 Global), 

frequentemente de iniciativa municipal. 

O Capítulo 28 da Agenda 21 Global reflecte sobre a convicção de que é ao 

nível local que se concretizam melhor as propostas apresentadas. Este capítulo 

refere: "muitos dos problemas e soluções abordadas pela Agenda 21 têm as suas 

raízes nas actividades locais, a participação e a cooperação das autoridades 

locais será um factor determinante na prossecução dos seus objectivos [...] Como 

nível de governo mais próximo da população, elas desempenham um papel fulcral 

na educação, mobilização e resposta junto das populações para a promoção do 

desenvolvimento sustentável" (CNUAD, 1993). 

Decorre, daqui, que a maior parte das acções previstas na Agenda 21, 

requerem o envolvimento das autoridades locais, cabendo um papel determinante 

aos governos e aos diferentes actores de uma comunidade local. Os governos 

locais constituem-se, assim, como peças pivots, fazendo com que as 

necessidades, valores e aspirações das comunidades possam ser transladadas, 

de uma forma prática, para as políticas, planos e programação do sector público. 

Catalisadores de todo um processo de prossecução de políticas de 

desenvolvimento, norteadas por objectivos de qualidade ambiental e preservação 

de recursos naturais, as autoridades locais têm também sido amplamente 

                                                 
5 O conceito de Agenda Local 21 foi lançado pelo ICLEI como "um processo integrado multi-
sectorial com o fim de atingir os objectivos da Agenda 21 a Nível Local, através da implementação 
e preparação a longo prazo de planos estratégicos prioritariamente direccionados para o 
desenvolvimento sustentável local" (ICLEI, citado por Craveiro et al., 2001: 3). 
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referidas e reconhecidas em diversos níveis de debates políticos e científicos 

internacionais. "Em 1997 o Secretário Geral das Nações Unidas, numa sessão 

para avaliar o progresso, em termos mundiais, da implementação da Agenda 21, 

disse que ‘[...] alguns dos desenvolvimentos mais promissores ocorreram ao nível 

de cidades e municípios, onde as iniciativas para a Agenda 21 Local têm 

predominado. [...] Os planos e estratégias de escala local têm provado, em termos 

de impactes directos, serem mais bem sucedidos do que aqueles a nível 

nacional’'' (Farinha et al., 2000: 6). 

Reciprocamente, de acordo com Vasconcelos, "olhando para as 

experiências da implementação das A21L, é óbvio que têm vindo a contribuir para 

mudanças na governação local. A sua implementação também representa um 

bom exemplo dos efeitos da globalização. De facto, na Europa, os municípios 

juntaram-se e assumiram conjuntamente o compromisso de implementar a A21L, 

muitas vezes independentemente dos seus governos centrais" (Vasconcelos, 

2001: 770). 

O próprio Quinto Programa de Acção Ambiental da União Europeia Rumo à 

Sustentabilidade6 reconhece a importância e o papel determinante das 

autoridades locais: "um papel particularmente importante a desempenhar para 

assegurar a sustentabilidade do desenvolvimento através do exercício das suas 

funções, dado serem elas as “autoridades competentes" no que respeita a muitas 

Directivas e Regulamentos e na aplicação prática do princípio da subsidiariedade 

[Capítulo 3]. [...] A aposta da Política da Comunidade deverá ser, portanto, 

encorajar as autoridades locais a aceitar o desafio que os problemas ambientais 

de muitas Vilas e Cidades constituem actualmente e apoiá-las na procura de 

melhores soluções [Capítulo 5.5]" (DGOTDU, 2000: 13). 

Se o desafio da sustentabilidade local foi renovado com a Cimeira do Rio, 

outros marcos continuam a consolidá-lo. Qualquer autoridade local pode participar 

na Campanha das Cidades e Vilas Europeias para a Sustentabilidade, adoptando 

e assinando a Carta de Aalborg. 

 

 

                                                 
6 A partir de 200 I entrou em vigor o Sexto Programa de Acção Ambiental da União Europeia. 
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2.3.2 A Agenda 21 Local, os princípios de gestão ambiental e os princípios 
de tomada de decisão democrática 

 

De acordo com Farinha et al., "a Agenda 21 Local é um programa de acção 

que visa o desenvolvimento sustentável local – inclui sistemas e processos que 

visam a integração do desenvolvimento ambiental, económico e social no 

processo de planeamento – e que assenta numa forte parceria entre os diversos 

actores locais" (Farinha et al., 2000:7), permitindo-se assim que todos os 

projectos estejam interrelacionados e correlacionados, criando-se “cumplicidades” 

locais entre os diversos agentes. No seu Capítulo 28, a A21L afirma-se como um 

processo consultivo que promove o diálogo entre os governos locais e os seus 

cidadãos, entre as organizações locais e as empresas privadas, promovendo o 

envolvimento da comunidade na resolução de questões ligadas ao 

desenvolvimento sustentado (Fidélis e Pires, 2007); A figura 1, referida na página, 

seguinte inter-relaciona a abordagem destes autores. 

Ainda de acordo com Farinha (1999), para o desenvolvimento sustentável 

ao nível local, pode constituir-se "um programa de acção para modificar o 

processo de desenvolvimento económico e social local, de modo a que seja 

garantida uma qualidade de vida condigna para todos os cidadãos e sejam 

protegidos os ecossistemas naturais e apoiada a integração social. A 

sustentabilidade local é um processo dinâmico e resulta da interacção equilibrada 

de três sistemas: o económico, o sociocultural e o ambiente natural". 

Para esse efeito, as A21L devem constituir-se como instrumentos 

imprescindíveis associados a um processo de tomada de co-decisão, de 

natureza: 

- Técnica, relacionada com a formulação de um diagnóstico ligado às 

questões ambientais, sociais e económicas dos municípios, com sequente 

formulação de proposta de vectores estratégicos e programas de acção; 

- Política, reflectindo por um lado, a divulgação do quadro dos valores 

ambientais a preservar no município e, por outro, a definição e concertação de 

estratégias de actuação dos diversos actores locais, integrando-se políticas 
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públicas e privadas, consensualizando-se e contratualizando-se acções, com o 

fim de atingir os objectivos propostos; 

- Comunitária, enquadrada numa política de economia global, 

nomeadamente europeia.  

 
 

 
 

Figura1: O Desenvolvimento Sustentável no processo da A21L 
Fonte: Elaboração própria a partir de DGOTDU, (2000) 

 

A figura 2 sintetiza, de uma forma geral, o mecanismo de tomada de 

decisão para a sustentabilidade, no quadro conceptual do design do processo 

A21L.  
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Figura 2: Mecanismo de tomada de decisão, integrada no processo da A21L 
Fonte: Elaboração própria a partir de Bossel, (1999) 

 

De relevar, de acordo com este processo de tomada de decisões para a 

sustentabilidade, que todo o processo deve ocorrer no respeito por um conjunto 

de princípios ligados aos processos democráticos e de gestão do sistema 

ambiente local.  

Como princípio básico de gestão ambiental, enquadrado num processo de 

gestão integrada, evidencia-se o que a A21L refere, quando explica que a 

população, consumo e tecnologia são as principais componentes que poderão 

levar à mudança do processo ambiental, reduzindo-se os resíduos e mudando os 

padrões de consumo (vivemos numa sociedade consumista e de desperdício), 

oferecendo políticas e programas para que se alcance um equilíbrio sustentável 

entre consumo, população e capacidade da Terra de suportar a vida. 

A forma como esta mudança se deve operar, a resposta em termos de 

desenvolvimento sustentável, tem sido defendida através de diferentes posições 

por muitos teóricos. De acordo com Vasconcelos, a mudança necessária nos 

padrões de consumo e produção implica para uns autores a abolição dos 

processos democráticos e, para outros, um reforço na participação do cidadão.  
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Mencionando Coenen et al. (1998), Vasconcelos (2001b: 2), argumenta 

que "um envolvimento mais alargado de stakeholders é uma parte essencial para 

assegurar a implementação e, portanto, a sustentabilidade a longo prazo, porque: 

(1) favorece o articular dos interesses dos diversos stakeholders; (2) dá ao 

governo local a informação necessária para o processo de decisão; (3) tem um 

valor intrínseco, em si mesma, porque contribuirá para a emancipação social de 

certos grupos". 

Canotilho (1998: 54), complementa estes princípios com o da Integração. 

Uma política efectiva de protecção ao ambiente "implica a ponderação prévia das 

consequências ambientais de qualquer actividade humana"; implica a sua 

natureza transversal - atravessando os vários sectores de decisão política, o 

ambiente deve ser tido em conta em todos eles; implica, também, uma integração 

vertical entre os vários domínios da administração, local, nacional e internacional. 

A elaboração e implementação das Agendas 21 Locais reveste-se de 

alguma complexidade e envolve um conjunto de obstáculos. De acordo com o 

ICLEI (1998) referido por Fidélis (2001), podem-se destacar os seguintes: 

• "Problemas associados à informação […]; 

• Problemas de formação ambiental dos técnicos locais […]; 

• A complexidade do tipo e fronteiras das competências institucionais sobre 

as parcelas de território local […]; 

• As limitações de capacidade de influenciar as lógicas de funcionamento 

dos sistemas de mercado nas tentativas de minimizar externalidades negativas, 

geradas pelos sectores produtivos." 

A estas limitações junta-se, por vezes, a dificuldade dos municípios em 

realizarem verdadeiras transformações sociais, devido ao facto de não colocarem 

em prática a sua capacidade institucional, prejudicada por políticas demasiado 

centralistas e burocratas. A debilidade dos controlos públicos sobre o crescimento 

urbano e a segregação espacial de classes e grupos sociais, foram factores que 

contribuíram para gerar agrupamentos sociais altamente diferenciados por 

rendimento e características sociais, com as camadas mais pobres sendo 

deslocadas para áreas mais periféricas. Tais formas de segregação social 

afectam directamente a provisão de infra-estrutura e de equipamentos públicos 
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como escolas, hospitais, postos de saúde e creches, afectando, portanto, as 

condições de acesso das pessoas e reforçando ainda mais a dependência do 

transporte motorizado, uma vez que a oferta de empregos e de serviços públicos 

e privados não se adapta perfeitamente a esta divisão (Vasconcelos, 2001).  

Os processos de decisão governamentais, neste novo horizonte de 

governação local, terão de incentivar as oportunidades de participação dos 

cidadãos, de forma a envolver a comunidade, fazendo com que ela interaja em 

todas as etapas de planeamento, implementação e avaliação das políticas e 

acções, promovendo-se a aplicação do princípio da subsidiariedade, um 

enriquecimento societário, a descoberta de novos caminhos na prossecução do 

desenvolvimento sustentável. 

A evolução deste contexto marcou a existência de três gerações de 

políticas regionais de desenvolvimento, fundamentadas em três paradigmas7 de 

referência, segundo J. Ferrão (2001), nomeadamente o paradigma funcionalista, o 

paradigma do desenvolvimento endógeno e o paradigma do desenvolvimento 

sustentável e da inter-territorialidade. "Cada geração de políticas tenta impor-se 

em oposição ao pensamento da geração anterior. Há uma oposição clara, no 

plano teórico, entre gerações sucessivas. Na prática, a situação é diferente, uma 

vez que cada paradigma continua a influenciar, mesmo para além do ‘seu período 

de vida’" (J. Ferrão, 2001). 

Estas diferentes intervenções do Estado, resultaram em diferentes 

incidências ao nível local, nomeadamente na consolidação progressiva do poder 

local democrático, o qual foi parcimoniosa e paulatinamente evoluindo de uma 

democracia institucional representativa para uma democracia participativa. 

O planeamento da circulação tem sido fortemente influenciado pelo mito da 

neutralidade, utilizando ferramentas técnicas que evitam análises sociais e 

políticas, mas que, supostamente, objectivaram uma distribuição igual do espaço 

de circulação para "todas as pessoas". Isto resultou num espaço de circulação no 

qual as necessidades dos segmentos mais vulneráveis (peões, ciclistas, 

passageiros dos transportes públicos) foram prejudicadas, para permitir uma 

                                                 
7 Meadows (1998: 8) define paradigma como "modelos mentais sobre a natureza da realidade [...] 
Indivíduos de diferentes paradigmas vivem literalmente em diferentes mundos [...] tudo o que se 
escreve sobre paradigmas é um paradigma". 
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utilização mais eficiente do automóvel. Os utilizadores do transporte público 

enfrentam três barreiras: a provisão do transporte em si, a falta de medidas de 

prioridade na circulação e o alto custo representado pela tarifa (Vasconcelos, 

2001).  

 

2.3.3 A Agenda 21 Local em Portugal e Espanha – uma visão global 
 

2.3.3.1 A Agenda 21 Local em Portugal  
 

A prática tem demonstrado que, ao contrário do que se verifica em diversos 

países europeus - os quais têm levado a cabo numerosas experiências ao nível 

da implementação da A21L - Portugal tem ainda um longo caminho a percorrer. 

As iniciativas dos municípios portugueses começaram apenas recentemente a 

assumir algum relevo, mas o governo central português não tem dado passos 

significativos nesta matéria. Como exemplo, refira-se que a versão recentemente 

adoptada da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentado (2006) não 

inclui objectivos ou medidas da A21L (Fidélis e Pires, 2007). 

De entre as pesquisas sobre a implementação da A21L em Portugal, três 

ilustram a sua evolução recente. Em 2000, Carter et al. (2000), citado em Fidélis e 

Pires (2007), fazem referência a um questionário aplicado durante o ano de 1997, 

que concluiu que a consciência e conhecimento em torno da A21L, em Portugal, 

eram muito reduzidos e apenas quatro municípios estavam a desenvolver 

experiências. Em 2003, Quental e Silva (2003), citado em Fidélis e Pires (2007), 

fazem referência a um inquérito levado a cabo durante o ano de 2002, o qual 

chegou a conclusões semelhantes, revelando, contudo, um aumento da tomada 

de consciência e interesse pelo assunto por parte das autoridades locais. Um 

outro inquérito levado a efeito em 2002 (Schmidt et al., 2005), citado em Fidélis e 

Pires (2007), refere a existência de 13 municípios com A21L e 23 com um Plano 

Ambiental Local. 

De acordo com dados recentes, apenas dois municípios são membros do 

ICLEI e 26 subscreveram a Carta de Aalborg. Tal não significa, contudo, que 

tenham implementado planos de acção para o desenvolvimento sustentado, mas 
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apenas que assumiram a responsabilidade de desenvolvê-los num futuro próximo. 

A pesquisa desenvolvida por Fidélis e Pires (2007), identificou cinco municípios 

que há muito subscreveram a Carta, mas que ainda não têm A21L, de todo. 

Como factores inibidores da adopção da A21L em Portugal, destacam-se 

os baixos níveis de conhecimento acerca da A21L e desenvolvimento sustentado 

por parte dos municípios e seus líderes, a ausência de apoio em termos de 

logística e de informação e a falta de apoio financeiro para as acções da A21L. 

Em todo o caso, o novo Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-2013), 

inclui já diversas medidas de suporte à implementação da A21L, nomeadamente 

através de programas operacionais regionais que prevêem desenvolvimentos 

futuros no apoio aos municípios e, consequente - assim se espera - a adopção da 

A21L (Fidélis e Pires, 2007). 

Em face desta realidade, uma maior e mais eficaz implementação da A21L 

em Portugal dependerá, em muito, de um maior envolvimento do governo central 

nesta matéria, através do reconhecimento formal da A21L como uma política 

relevante e como um mecanismo de tomada de decisão, bem como de um maior 

apoio técnico e financeiro às iniciativas da A21L. Impõe-se, também, um maior 

envolvimento da Associação Nacional dos Municípios Portugueses através da 

promoção de acções de formação junto dos líderes locais, de forma a promover a 

melhoria da sua actuação, em termos de acções da A21L. 

 
2.3.3.2 A Agenda 21 Local e a experiência Espanhola 

 

Nos últimos anos, iniciaram-se em Espanha inúmeros processos no âmbito 

da A21L, partindo-se, na maioria dos casos, de uma total ausência de políticas de 

sustentabilidade ao nível municipal (Echebarria & Aguado, 2003). O Governo 

central lança, em 2002, a Estratégia Espanhola de Desenvolvimento Sustentável, 

a qual pretende garantir a cooperação das instituições nos processos da A21L e, 

neste sentido, convida as autoridades locais a elaborarem Agendas 21. 

As províncias e governos autónomos espanhóis têm um papel primordial 

na promoção da implementação da A21L, pois facultam às localidades não 

apenas ajudas financeiras como, também, apoio técnico e metodológico. Alguns 
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governos regionais, como Navarra e Catalunha, elaboraram os seus próprios 

planos de Desenvolvimento Sustentado ou Agendas 21. Contudo, existem 

comunidades cujos governos autónomos não estão a realizar qualquer tipo de 

acção relativa à A21L, como é o caso de Aragão (Echebarria & Aguado, 2003). 

Nas comunidades autónomas espanholas analisadas pelos autores 

Echebarria & Aguado(2003)8, os programas da A21L são da competência dos 

Departamentos do Meio Ambiente, à excepção da Catalunha, onde estas 

actividades são coordenadas pela Presidencia. As associações de municípios, por 

seu lado, quer no que respeita às redes criadas exclusivamente para o 

Desenvolvimento Sustentado, quer no que respeita às Federações de Municípios 

ou Províncias, também desempenham um papel primordial, sobretudo no que se 

refere ao seu funcionamento como elos de ligação entre os diferentes 

Ayuntamientos e à promoção da transferência de informação entre eles.  

Em todas as comunidades analisadas está a trabalhar-se na formação em 

matéria de meio ambiente, quer através de cursos e jornadas, quer através da 

elaboração de guias metodológicos. Em algumas Comunidades, está a favorecer-

se a implementação da A21L em grupo, ainda que a mesma seja desenhada 

individualmente para cada município. 

As comunidades autónomas espanholas estão, assim, a começar a lançar 

programas que favorecem a implementação da A21L, começando a grande 

maioria delas com a realização de um Diagnóstico de Meio Ambiente e com a 

oferta de linhas de financiamento aos Ayuntamientos que queiram iniciar estes 

processos. Algumas carências genéricas podem ser identificadas nos mesmos, 

de entre as quais se destacam: 

1. Falta de cooperação entre as diversas Comunidades Autónomas. 

2. Descoordenação, dentro das Comunidades Autónomas, entre as diversas 

administrações, para a implementação da A21L. 

3. Orçamento insuficiente para este processo por parte dos governos 

autónomos, diputaciones e maioria dos municípios. 

                                                 
8 Neste estudo foram analisadas as seguintes Comunidades Autónomas: Catalunha, Ilhas 
Baleares, Comunidade Autónoma do País Basco, Comunidade Foral de Navarra, Andaluzia, 
Castela e Leão, Comunidade de Madrid, Rioja, Astúrias, Galiza e Múrcia. 
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4. Relativamente à cooperação, a criação de redes de cidades sustentadas que 

possam partilhar informação e recursos não está a ser suficientemente 

promovida. 

5. Não existe uma verdadeira assessoria aos Ayuntaminentos que estão em 

processo de implementação da A21L. 

6. As A21L não estão contidas no conjunto das políticas de entidades de nível 

superior. 

7. A elaboração e desenvolvimento da A21L está entroncada nos 

departamentos de Meio Ambiente que, habitualmente, não têm muito peso 

político nem grandes recursos em termos orçamentais. 

Desta forma, ainda que muitas comunidades autónomas estejam a 

promover a implementação dos processos da A21L, há um longo caminho a 

percorrer. Pode afirmar-se que a administração central espanhola, à semelhança 

do que se verifica em Portugal, se tem mantido à margem destes processos e que 

as administrações autonómicas não estão a exercer um papel central e de 

coordenação, sendo que as respostas municipais são muito desiguais. 

 
2.4 Conclusões 

 

Este capítulo apresenta uma reflexão sobre a forma como as políticas 

locais, nomeadamente municipais, têm exercido o seu poder, ao longo dos três 

contextos de desenvolvimento regional, recebendo as suas influências. 

Complementarmente, analisam-se as limitações encontradas no exercício das 

funções do sistema político local, a forma como, progressivamente, se tem 

tentado reforçar a sua capacidade de decisão e de intervenção, preparando-se 

para a mudança, num contexto direccionado para o desenvolvimento sustentável. 

Há que realçar, neste capítulo, o enfoque de marcos históricos importantes 

associados ao Processo A21L, os quais requerem mudanças e diferentes 

envolvimentos das autoridades locais em matéria de politicas de mobilidade 

sustentável.  

Elegeram-se os princípios de gestão ambiental e os princípios de tomada 

de decisão democrática como instrumentos legíveis para a operacionalização do 
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processo A21L, apresentando um esquema a partir de Bossel (1999), de 

governação local, procurando com este mecanismo teórico responder ao objectivo 

específico de como se envolvem os actores no processo A21L e qual o grau de 

importância da participação da comunidade local na implementação de políticas 

públicas.  

Neste capítulo, apresentam-se, na sua parte final, alguns aspectos 

associados ao processo da A21L em Portugal e em Espanha. Salienta-se, 

contudo e em face da revisão de literatura efectuada, que existem direcções 

semelhantes na governação local mas, todavia, com desenvolvimentos e 

alcances temporais diferentes; tal evidência surge reforçada para Fidélis e Pires 

(2007), pois resulta dos factores inibidores da evolução e desenvolvimento do 

processo terem impactos significativos e diferenciados nas comunidades locais de 

Portugal e, consequentemente, diferentes dos alcançados em Espanha.   

  

No capítulo que se segue iremos abordar, de uma forma alargada, os 

contributos da literatura no que toca à contextualização da mobilidade como 

vector estratégico para as políticas de governação local, nos processos da 

Agenda 21 Local. 
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CAPÍTULO III 
 
A MOBILIDADE E SUA INTEGRAÇÃO NA GOVERNAÇÃO LOCAL  

 

3.1 Introdução 
 

O conceito de mobilidade têm sido muito usado para se avaliar o nível de 

conexão das diversas regiões que compõem a União Europeia às redes de 

transportes e os níveis de serviço existentes, os quais permitem analisar, de 

maneira objectiva, a contribuição dos sistemas de transportes para o potencial de 

desenvolvimento das regiões.  

Neste capítulo apresenta-se, inicialmente, a opinião de alguns autores 

sobre a importância do conceito de mobilidade. Posteriormente, estende-se a 

abordagem, com vários conceitos e definições sobre mobilidade, assim como a 

sua relação com o comportamento humano, adequando as suas aplicações, na 

medida em que a mobilidade pode ser um dos factores envolvidos na escolha 

pessoal de um tipo particular de comportamento.  

Salienta-se ainda, neste capítulo, o contributo dado pelos indicadores de 

mobilidade, ao se constituírem como um importante instrumento da nova política 

de coesão económica e social da União Europeia, tornando-se os alicerces para 

medidas e acções no âmbito de processos iterativos na governação local dos 

países.   

 

3.2 Mobilidade e suas determinantes 
 

Esta secção apresenta, inicialmente, as lógicas que determinam a 

mobilidade, ou seja, os movimentos da maioria da população. Os conceitos e 

considerações, a maneira como diversos autores entendem a mobilidade e a sua 

importância, são apresentados em seguida. Apresentam-se, também, alguns 

indicadores de mobilidade encontrados na literatura, incluindo a moderna 

concepção de gestão e operacionalidade da mobilidade e, na sua parte final, 

referem-se as tendências da mobilidade a nível das A21L, bem como um maior 
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detalhe daquilo que ocorre com os grupos que possuem menor mobilidade, 

particularmente os de baixo rendimento e que merecem (ou deveriam merecer), 

especial atenção dos decisores da governação local.  

 

3.2.1 As lógicas que determinam a mobilidade urbana  
 

Na geografia urbana, a deslocação nas cidades é analisada e interpretada 

em termos de um esquema conceptual que articula a mobilidade urbana e que é o 

seguinte: as massas populacionais e seus movimentos; a rede, representada pela 

infra-estrutura que canaliza as deslocações no espaço e no tempo; e os fluxos, 

que são as macro-decisões ou condicionantes que orientam o processo no 

espaço. 

Para Rudin, Y.; Pennington, M. (2000), as decisões individuais das 

deslocações não são formuladas de forma isolada, encontrando sustentação em 

forças e condicionantes colectivas que são estruturadas historicamente por 

diferentes actores. Estes actores configuram três lógicas que determinam a 

mobilidade urbana, as quais reproduzem, de forma constante, o espaço urbano 

desigual e que estão também na base das deslocações nos sistemas urbanos 

(Rudin, Y.; Pennington, M. 2000). Essas três lógicas são: Lógica da inserção no 

espaço urbano, lógica de inserção no sistema e características da oferta de 

transporte. 

De acordo com Bossel (1999) existem quatro factores essenciais que 

orientam a procura e gestão da mobilidade: i) desenvolvimento económico; ii) 

evolução sociológica; iii) ampliação na apropriação do espaço urbano; e iv) 

evolução tecnológica. 

O estudo da mobilidade urbana é de primordial importância, não só para os 

países emergentes, mas também para os países desenvolvidos. Na Itália, foi 

criado o Laboratório Nacional da Mobilidade que, baseado nas práticas de outros 

países europeus, sustenta como objectivo principal a sua função de pólo de 

referência para todas as políticas de mobilidade (Bossel, 1999). 
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3.2.2 Definições, conceitos e considerações sobre mobilidade  
 

O conceito de mobilidade urbana é usualmente associado e, muitas vezes, 

confundido com o conceito de acessibilidade. Assumindo-se que se trata apenas 

de uma questão de definição e considerando a literatura actual, poderá dizer-se 

que a mobilidade está relacionada com a capacidade de as pessoas se 

deslocarem no espaço urbano, estando, por isso, associada a movimento  

(Tagore e Sikdar, 1995). No entanto, não deve ser considerada apenas a sua 

efectiva ocorrência mas também a sua facilidade ou possibilidade de ocorrência, a 

qual depende tanto da performance do sistema de transportes, como dos 

recursos do indivíduo (Tagore e Sikdar, 1995). 

Associado ao termo mobilidade, existe também o conceito de mobilidade 

residencial, que considera os movimentos efectuados pelas famílias na área 

urbana, para o estabelecimento das suas moradias em regiões diferentes, ao 

longo dos anos (Lu, 1998).  

Enquanto que para alguns autores, a capacidade e a noção de mobilidade 

depende da capacidade da pessoa para se locomover e do uso que ela faz desta 

capacidade (Giannopoulos e Boulougaris, 1989), para outros, tal como Akinyemi e 

Zuidgeest (1998) ela é vista mais como uma variável de oferta do que uma 

variável de procura. Segundo os autores, a mobilidade depende da 

disponibilidade dos modos de transporte para um determinado grupo de pessoas, 

bem como da facilidade que os membros do grupo encontram para viajar pelos 

modos de transporte disponíveis.  

Muitos investigadores têm definido mobilidade como sendo a facilidade de 

viagem, isto é, tendo em conta o número, a extensão e o modo das viagens que 

um indivíduo faz durante um dia, aproveitando as oportunidades económicas e 

sociais disponibilizadas pela cidade. Esta é a interpretação mais comum do termo 

mobilidade, segundo Akinyemi (1998). Moreno (1998), por exemplo, analisa a 

mobilidade da região de Madrid, considerando as deslocações diárias realizadas 

através de veículos privados (bicicleta, automóvel com motorista e 

acompanhante, moto bicicleta e outros), transporte público (autocarros, metro e 

comboios suburbanos) e táxi. No entanto, a mobilidade não pode ser encarada 
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apenas sob a óptica da procura apercebida por um ou outro modo de transporte. 

Tagore e Sikdar (1995) e Akinyemi (1998), consideram que viagens actuais ou 

viagens realizadas, não são a mesma coisa que mobilidade. A visão deve estar 

ligada às necessidades de deslocação da população e, como refere Akinyemi 

(1998), à competência ou capacidade para viajar, ou seja, para consumir um 

serviço. Segundo este autor, a quantidade de viagens de uma determinada 

pessoa num dado período, é simplesmente o grau para o qual a pessoa exercita a 

sua capacidade de se mover.  

 

3.2.3 Indicadores de mobilidade  
 

Os indicadores de mobilidade não possuem uma linha limite bem definida, 

no sentido de se enquadrar uma determinada medida de mobilidade neste ou 

naquele grupo. O que se faz, segundo vários autores, é classificar o indicador 

baseado num determinado aspecto considerado mais importante, de acordo com 

a abordagem que está a ser feita.  

 

3.2.3.1 Do tipo viagens observadas 
 

Estes indicadores têm em conta parâmetros como: extensão, duração ou 

quantidade de viagens por pessoa. Uma das vantagens destes indicadores é a 

sua objectividade e facilidade de entendimento (Lowson, M., 2003). O aspecto 

limitativo, por outro lado, é a inconsistência, como indicador de mudança de bem-

estar. Estes indicadores podem ser aplicados em análises de equidade urbana e 

qualidade de vida, embora com informações não tão conclusivas. 

 

3.2.3.2 Do tipo facilidade de viagens 
 

Estes indicadores têm, em geral, características associadas às facilidades 

disponibilizadas pelo sistema de transporte. São medidos em termos de 

estatísticas operacionais, relação do tipo volume/capacidade, no caso de vias. 

Estas medidas podem considerar a quantidade de movimento, em passageiro x 



49 

velocidade, por exemplo. Estes indicadores têm as mesmas vantagens dos 

anteriores, além de necessitarem de poucos dados (Lowson, M., 2003). O 

aspecto limitativo, por outro lado, é o de que eles são baseados no 

comportamento e não potencial de efectuar a deslocação.  

 

3.2.3.3 Do tipo potencial de viagens  
 

Os indicadores do tipo potencial de viagens, abordam a possibilidade de 

ocorrência de viagens por parte dos indivíduos. São baseados nos tradicionais 

indicadores de acessibilidade e nas medidas de espaço-tempo. Algumas 

aplicações típicas são as análises de equidade urbana e estudos de qualidade de 

vida das cidades. Assim, mobilidade de viagem, pode ser caracterizada como a 

capacidade de viajar.  

Há que relevar que a capacidade que um grupo de pessoas tem de realizar 

viagens por um determinado modo, depende de duas variáveis (Akinyemi, 1998): 

i) das características socio-económicas e estilo de vida dos membros do grupo e 

ii) das características da rede e serviços do modo de transporte, no período de 

tempo especificado 

 

3.2.3.4 Outros indicadores de mobilidade 
 
Existem, ainda, alguns trabalhos que consideram o número de movimentos 

para novas localizações de moradia de famílias. Esta movimentação é motivada 

por outros aspectos, tais como rendimentos, crescimento do número de 

elementos, ciclo de vida da família, se tem casa própria ou arrenda o imóvel, etc. 

(Bonvalet et al., 1995). 

Muitos têm sido os trabalhos teóricos sobre mobilidade que não tratam 

especificamente dos seus indicadores. De entre eles, pode destacar-se o trabalho 

de Cervero (1988), que avalia a influência do uso misto do solo em áreas 

suburbanas na mobilidade das pessoas. Já Angell (1989) sugeria que sistemas de 

transporte eficientes e eficazes, devem ser baseados num "mix" de opções de 

mobilidade por diversos modos de transportes.  
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A mobilidade residencial das minorias étnicas foi estudada por Bonvalet et 

al. (1995), tendo como objecto as grandes cidades francesas. Um trabalho 

bastante interessante foi desenvolvido por Hamburg et al. (1995), que procura 

debater a mobilidade como um direito do cidadão, tal como os direitos à vida e à 

liberdade, garantidos a todos os americanos. 

Alguns são os autores que têm feito uso da ferramenta computacional 

Sistema de Informações Geográficas – SIG, para representação e análise de 

mobilidade; de entre eles pode citar-se Kollarits (1998).  

 

3.2.4 Relação entre mobilidade e comportamento das pessoas 
 

Nas situações onde os indivíduos são idosos e/ou incapazes de conduzir 

um automóvel ou com rendimento insuficiente para comprá-lo, o alto nível de 

mobilidade propiciado pelo automóvel não se aplica. Contudo, a distribuição 

espacial das actividades urbanas tem sido fortemente influenciada pelo uso do 

automóvel e, dessa maneira, essas actividades exigem alguma forma de veículo 

para o transporte. 

Para Hanson (1995), nem todos os residentes urbanos desfrutam do alto 

nível de mobilidade que a cidade contemporânea exige para a condução da vida 

diária de cada cidadão. Pessoas sem acesso ao automóvel são, provavelmente, 

carentes de mobilidade necessária para chegar aos locais de trabalho ou outros 

locais onde poderiam desenvolver actividades. De facto, pessoas com baixos 

rendimentos viajam significativamente menos do que pessoas com elevados 

rendimentos. Fielding, (1995), acrescenta que há pessoas que, mesmo tendo 

condições de adquirir um automóvel, não o fazem pelos mais diversos motivos. 

Um outro grupo que sofre restrições de mobilidade é o das mulheres (Sharma e 

Gupta, 1998).  
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3.2.4.1 Mobilidade dos grupos de baixos rendimentos  
 

A questão das condições de mobilidade da população urbana mais pobre 

tem sido uma preocupação permanente, inclusive por parte do Banco Mundial, no 

esforço da luta contra a pobreza. Particularmente, esse esforço serve para 

questionar o impacto de políticas de transporte urbano nas camadas mais pobres 

da população. 

 

3.2.4.2 A dificuldade de deslocação de grupos de baixos rendimentos  
 

Numerosos estudos mostram que a mobilidade de muitos segmentos 

populares, para vincularem as suas actividades domésticas com outras 

actividades consideradas indispensáveis à sobrevivência da família, depende, em 

grande medida, do transporte colectivo (Pacheco, in Forneck, 1998). As suas 

necessidades de deslocação, quando não dirigidas especificamente ao trabalho, 

tomam-se proibitivas, tais como fazer compras, frequentar espaços públicos de 

recreação e lazer, etc.  

O número de pessoas sem alternativa possível à utilização do transporte 

colectivo urbano tem crescido consideravelmente, representando, com isso, um 

aumento das carências das faixas de população de menor rendimento que vêm 

as suas condições e qualidade de vida reduzidas. Resultado de uma combinação 

de factores, tais como a necessidade de percorrer grandes distâncias, falta de 

segurança e ausência de acesso ao transporte público, os grupos urbanos de 

baixo rendimento ficaram limitados na sua mobilidade. Esses grupos, 

essencialmente confinados aos seus bairros, têm o seu potencial limitado para 

explorar as oportunidades que a cidade oferece para o seu crescimento e 

desenvolvimento (Sharma e Diaz Oliveira, 1998). 

Uma pesquisa realizada em Nairobi (Quénia), mostrou uma taxa de 

mobilidade de 2,4 viagens por dia por pessoa, considerada baixa, quando 

comparada com padrões internacionais. A Holanda apresentou em 1996, por 

exemplo, a taxa de mobilidade de 3,5 viagens por dia, considerando todos os 

modos (Koster e Langen, 1998). Em estudos desenvolvidos em cidades da Índia e 
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África, Sharma e Diaz Oliveira, (1998), concluíram que o nível de mobilidade e 

suas características qualitativas dependem, não somente, da oferta de transporte 

público e acesso a um veículo próprio mas, também, da organização social, 

cultural e económica da sociedade. A solução deste problema, em países em 

desenvolvimento, vai além de uma mera provisão de transporte público, sendo 

necessário que as cidades resolvam os seus problemas de iniquidade e 

imobilidade dos grupos mais pobres. 

A viagem a pé, que poderia, em alguns locais, ser um modo de transporte 

de qualidade razoável é, para uma grande parcela da população mais carente, 

"uma prática de sacrifício devido ao comprimento das deslocações e às precárias 

condições de percurso" (Botelho e Fortes, 1996: 863). 

O planeamento do transporte precisa de levar em conta três aspectos 

relacionados com as deslocações a pé (Botelho e Fortes, 1996): i) dificuldades 

financeiras que restringem o acesso dos grupos de baixo rendimento ao 

transporte motorizado; ii) qualidade do transporte disponibilizado; e iii) inexistência 

de infra-estruturas e prioridade para os peões no espaço das cidades. Por 

conseguinte, a melhoria das condições de vida, da maioria da população, está 

fortemente associada à maneira como os aspectos acima mencionados serão 

tratados, já que a mobilidade é uma questão muito importante para que os 

cidadãos se libertem das "amarras da pobreza" (Botelho e Fortes, 1996).  

 

3.3 A Intervenção dos governos locais na mobilidade 
 

Os governos municipais, sendo os principais agentes de desenvolvimento 

local, devem saber agir de forma integrada, respeitando, em simultâneo, o quadro 

legal para a acessibilidade e mobilidade. 

Church et al., (1991), referia que "o papel e conceito dos governos locais 

está agora à beira da revolução [...] Penso esta mudança como um passar de 

‘sente-se, esteja quieto, vamos cuidar de si’ para uma escola de governos locais 

que defenda ‘levante-se, envolva-se, trabalhe connosco’". 

Esta mudança tem muitas dimensões mas, talvez, uma das mais 

determinantes, seja passar do enfoque tradicional de uma gestão através da oferta 
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para uma gestão da procura, tendo-se em conta que uma gestão pela procura só 

funciona bem quando numa determinada área geográfica uma dada procura provoca 

uma oferta, trabalhando-se em conjunto, tal como se verifica no quadro seguinte.  

 

Gestão da oferta (enfoque tradicional) Gestão da procura (enfoque inovador) 

Perante um conjunto crescente de neces-
sidades da comunidade, aumenta-se auto-
maticamente a oferta de bens e serviços 
urbanos, com pouco envolvimento dos cida-
dãos, gerando custos acrescidos para a comu-
nidade em termos de pagamento de taxas.  

Uma gestão através da procura implica um 
aumento da eficiência no uso de energia, água, 
terra, sistema de transportes, requerendo que o 
cidadão se levante, se envolva, trabalhe com o 
governo local.  

Caminho de paternalismo.  

Participação activa com a comunidade, recor-
rendo-se ao partenariado, juntando-se esforços. 
Esta orientação é um directo imperativo de uma 
estratégia pela gestão da procura.  

Controlo de gestão rígido, normativo. Uma 
expansão de serviços requer uma cada 
vez maior eficiência na gestão dos 
governos.  

Controlo de gestão mais democrático. Requer-se 
a participação da comunidade e grupos de 
interesses, stakeholders.  

Os governos locais defendendo a unilate-
ralidade. 

Os governos locais começam a reconhecer que o 
início de um movimento multilateral, regional, para a 
cooperação, pode ser preferível, possibilitando mais 
autonomia local, maior poder de flexibilidade no 
ajustamento às condições locais. Esta medida, sau-
dável, construtiva, de desempenho local, deve ser 
apoiada pela própria descentralização, requerida 
para a implementação da gestão da procura como 
estratégia. 

 
Quadro 3: Os Governos locais e a gestão 
Fonte: Elaborado a partir de Chuch, et al., 1991,  

 
 

A dimensão política, institucional, governamental e local surge, então, 

como determinante na condução destas estratégias conjuntas para a mobilidade. 

Como vimos neste capítulo, os contributos de inúmeros autores vão no sentido de 

que as políticas suportam um ou mais objectivos, mas não todos em conjunto, 

surgindo a necessidade de gerir equilíbrios entre os seus benefícios e os seus 

custos, de forma a optimizar o melhor suporte para a problemática da mobilidade 

sustentável. 
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3.3.1 O envolvimento do cidadão 
 

Para Balducci (2001; 2001a), a pertinência do processo participativo nos 

processos de planeamento está associada à natureza da intervenção que se 

pretende efectuar e à tipologia de problemas em análise, em que problemas de 

mobilidade, sejam objecto de planeamento e análise. Marshall, et al., (2001), 

reflecte como a verdadeira mediação, consistente com as metas de uma prática 

democrática participativa, se torna cada vez mais essencial nos processos de 

tomada de decisão pública. Para este autor, mediação, sem ser “inclusiva”, 

caracteriza uma tomada de decisão elitista. Mediação, sem envolver a igualdade 

e a qualidade da participação, é fazer negócio. Mediação, sem envolver uma 

mudança observável nas relações entre os participantes, é oportunismo. O 

elitismo e a negociação com “segundos” interesses, falham no âmbito dos ideais 

democráticos e de todo o desenvolvimento humano e societário (Marshall et al., 

2001). 

Assim, o processo de participação é, também, uma tomada de consciência 

de que existem diferenças de poder e que esse poder pode ser colocado “em 

risco” na progressão para sistemas baseados na partilha do poder. Vasconcelos, 

(2001: 778), com base no pensamento de Bryson et al., (1992), refere que 

"planear para a sustentabilidade acaba por se enquadrar nos chamados 

problemas complexos no mundo de ‘no one in chargel/de poder partilhado’, onde 

as instituições têm de partilhar objectivos, actividades, recursos, poder ou 

autoridade, de forma a conseguir ganhos colectivos ou em minimizar as perdas". 

O quadro seguinte releva a participação, versus negociação, em áreas de elevado 

risco ambiental tal como a mobilidade. 
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 Coordenação central: Baixa 
participação 

Ajustamento mútuo: Alta 
participação  

Negociação 
não 
eficiente 

• Definição pobre dos problemas
• Escassa mediação 
• Arrogância na investigação da 
prevenção; suposições 
• Baixa discussão 
• Acção unilateral 
• Baixos compromissos 

• Boa definição do problema de 
mobilidade e acessibilidade 
• Situações de impasse  
• Difícil mediação  
• Muita discussão, pouca acção 
• Atitude defensiva 
relativamente à mediação 
• Tempo desadequado, 
instabilidade 

Negociação 
eficiente 

• Oportunidade de negociação 
• Definição pobre do problema 
• Baixa participação e 
envolvimento 
• Paternalismo 
• Suposições 
• Falta de confiança 

• Colaboração 
• Positivos sum games 
• Boa definição dos problemas 
• Participação mutuamente 
reconhecida 
• Investigação para a prevenção 
• Aprendizagem social 
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Quadro 4: Participação versus negociação em áreas de elevado risco ambiental 
Fonte: Adaptado de Balducci, Alessandro (2001a) 
 

 
3.3.2 A capacidade colectiva de aprendizagem 

 

De acordo com Healey e Shaw, (1993: 775), se se pretende procurar 

soluções conjuntas que simbolizem a visão de um desenvolvimento sustentável, 

então a participação dos actores locais no processo deve ter o seu início o mais a 

montante possível, privilegiando-se as funções de comunicação, utilizando-se 

para o efeito formas apropriadas de organização como a divulgação, o diálogo e a 

negociação. Pires (1995: 20), refere, também, que este processo que envolve a 

necessidade "de mais acentuada pluridisciplinaridade e de aumento de contactos 

institucionais e com a comunidade local, exigirá o desenvolvimento de 

capacidades de comunicação e empatia com grupos socioprofissionais, bem 

como de áreas de saber de suporte à interdisciplinaridade, que estão 

normalmente ausentes das ‘qualificações’ formais dos profissionais 

tradicionalmente envolvidos na actividade do planeamento" (citação de Pires 

referida em Paisana, 1999: 22). Dryzek, (2000), realça, também, a importância da 

comunicação no processo evolutivo da democracia deliberativa, na procura de 

uma democracia cada vez mais autêntica, onde o desempenho democrático é 
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conseguido através da comunicação, a qual encoraja a reflexão sobre as 

preferências, sem coerção.  

A melhor forma de educar as pessoas sobre a mobilidade é ajudá-las a 

descobrir, ao longo de todo o processo, o que é que o termo envolve, o que 

significa, como ele deve afectar os seus modos de vida, como elas podem ser 

genuinamente envolvidas. Os indivíduos descobrem, assim, o desenvolvimento 

sustentável por elas próprias e começam a aplicá-lo no seu próprio local. 
 
3.4 A avaliação da mobilidade para a sustentabilidade local  
 

Como anteriormente referimos em secções anteriores, a temática relativa à 

conceptualização da mobilidade sustentável tem sido caracterizada pela sua 

diversidade, definições e interpretações diferentes. De acordo com Hardi et al., 

(1997), embora pareça mais lógico chegar a um acordo na definição de 

desenvolvimento sustentável antes de decidir o que medir, na prática, ambas as 

discussões estão a ser feitas em simultâneo, uma vez que se pretende 

operacionalizar o desenvolvimento sustentável, indo além da sua abrangente 

conceptualização. Isto faz reflectir sobre a necessidade de instrumentos de 

medida, especialmente nas situações em que se tem de tratar com a 

complexidade e com a incerteza. 

Embora a responsabilidade de prosseguir um caminho em sustentabilidade 

não caiba apenas aos governos locais, estes têm um papel determinante no 

liderar e formar uma estrutura em que todos os stakeholders estejam envolvidos e 

sejam co-responsáveis. Neste processo, os governos municipais devem reunir 

com todos os actores locais, envolvendo-os, de forma a estruturarem um conjunto 

de indicadores de avaliação do progresso para a sustentabilidade, adequados à 

especificidade das suas comunidades. Neste sentido, o recurso à participação 

dos cidadãos é, também aqui, um método recomendado para a identificação do 

quadro de indicadores para o desenvolvimento sustentável; por outro lado, além 

de ser um método, a participação em si mesma é também um indicador. 
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Uma importante questão relativa ao processo de selecção está em quem 

selecciona os indicadores de mobilidade e como. Duas aproximações dominam o 

campo, de acordo com Hardi et al., (1997: 75, 76): 

Na primeira, a aproximação top-down: Os peritos e os investigadores 

definem, em conjunto, a estrutura e o quadro de indicadores a ser aplicado pelas 

diferentes audiências e pelos decisores que procedem à sua adaptação, 

atendendo às especificidades locais. A vantagem é que esta aproximação 

apresenta uma concepção mais homogénea, um quadro de indicadores 

cientificamente mais válido. Este pode incluir medição de processos irreversíveis 

e valores limiar. A sua limitação é que não há uma relação directa com as 

comunidades; falta a sensibilidade das prioridades da comunidade e não se 

considera a limitação de recursos. 

Na segunda, aproximação bottom-up: As temáticas a medir e o quadro de 

indicadores são propostos através de um processo de participação que é iniciado 

pela opinião da comunidade, de líderes e decisores e, depois, concluído com a 

consulta de peritos. A vantagem desta aproximação é que o envolvimento e a 

adesão da comunidade ao processo é um facto, isto é, são atendidas as suas 

prioridades, conseguindo-se com que a escassez local dos recursos ambientais 

seja claramente reflectida. A limitação desta aproximação está no poder ser 

demasiado simplista, podendo faltar questões importantes para o 

desenvolvimento sustentável. 

A situação óptima é aquela em que as comunidades seleccionam 

prioritariamente as questões num processo participativo com todos os 

stakeholders e as incorporam numa estrutura desenvolvida por peritos. 

No Reino Unido a metodologia adoptada reflecte essencialmente uma 

aproximação bottom-up, uma vez que o processo de escolha e selecção de 

indicadores é, ele próprio, um processo que necessita do envolvimento das 

comunidades locais, utilizando-se a metodologia “step by step”. 

Na sua publicação Local Quality of Life Counts (Detr, 2000b), o governo do 

Reino Unido apresenta-nos um menu com 29 indicadores, desenvolvido a partir 

de versões locais de alguns indicadores de desenvolvimento sustentável 

nacionais, incluindo indicadores resultantes dos processos das Agendas 21 
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Locais, bem como outros organismos governamentais e locais, tendo sido testado 

por muitas autoridades locais. Estes indicadores têm em conta a protecção do 

ambiente, as necessidades sociais e o sucesso económico. 

Uma outra fonte de análise decorre do contributo apresentado pela 

Comissão Europeia (2000) através do relatório técnico “Para um Perfil da 

Sustentabilidade Local – Indicadores Comuns Europeus”, lançado na 3ª 

Conferência Europeia das Cidades Sustentáveis, realizada em Hannover em 

Fevereiro de 2000. 

O desenvolvimento deste conjunto comum de indicadores resultou da 

iniciativa conjunta da Direcção Geral do Ambiente da Comissão Europeia, da 

Agência Europeia do Ambiente e do Grupo de Peritos sobre o Ambiente Urbano, 

relevando o contributo de representantes portugueses. Esta iniciativa, teve por 

objectivo estimular as autoridades locais a desenvolverem estruturas de 

indicadores no domínio da sustentabilidade local, promovendo, em simultâneo, 

uma forma de tornar possível o acompanhamento e a comparação do progresso, 

cruzando toda a Europa. As autoridades locais da Europa estão agora envolvidas 

em testar o conjunto de 10 indicadores, cinco considerados obrigatórios e cinco 

de natureza voluntária. 

A terceira pesquisa incidiu sobre a metodologia de Bossel (1998, 1999), 

defendendo, este autor, a construção de um sistema de indicadores constituído 

por vários subsistemas com um papel e uma função fundamental no 

desenvolvimento do sistema global. Para cada subsistema (natural, humano e 

suporte), o autor definiu um conjunto de indicadores que reflectem o grau de 

satisfação dos orientadores básicos e a forma como cada subsistema contribui 

para o desenvolvimento sustentável do sistema global9. Por último, foram 

escolhidos um conjunto de indicadores de síntese, seleccionados por grupos de 

trabalho, os quais participaram e partilharam de experiências internacionais 

relacionadas com o ambiente urbano, resultando a publicação Advanced Study 

                                                 
9 Para Bossel (1998: 98) os indicadores deverão ser definidos claramente e sem ambiguidades. 
Eles podem incluir medidas qualitativas (suficiente/insuficiente) ou medidas quantitativas. Estas 
questões podem ser adequadamente respondidas sem informação base de indicadores numéricos 
por pessoas com bons conhecimentos dos sistemas. Para uma maior análise sistemática e 
comparação de desenvolvimentos regionais, indicadores numéricos devem ser requeridos. Quanto 
maior for o detalhe pretendido, mais indicadores devem ser definidos. 
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Course on lndicators for Sustainable Urban Development (IIUE, 1998), iniciativa 

organizada pelo Instituto Internacional para o Ambiente Urbano (IIUE, 1998: 24). 

A divulgação das estratégias de mobilidade no desenvolvimento 

sustentável pode ser feita numa óptica de promoção de uma melhor qualidade de 

vida para todos, numa perspectiva intra e inter-geracional. Neste sentido, procura-

se integrar as políticas económicas, sociais, ambientais e espaciais e os seus 

objectivos. Estes, como se referiu, necessitam ser entendidos como mutuamente 

influenciadores e, a falha na prossecução de um, pode abalar os progressos em 

direcção ao desenvolvimento sustentável.  

Os governantes devem atender, na definição e decisão de políticas, às 

diversas formas de pensar, à expressão dos diferentes pontos de vista dos seus 

parceiros de desenvolvimento local, aceitando a diversidade dos seus 

argumentos; esta actuação é uma alternativa às formas de participação tradicional 

onde, perante situações de complexidade e de incerteza, surgem, por vezes, os 

conflitos e o distanciamento do cidadão, na tentativa do encontro de soluções. Por 

outro lado, o espaço de intervenção autárquica para a sustentabilidade é um 

espaço muito abrangente e complexo, envolvendo áreas de infra-estruturas e 

ordenamento, ambiente e recursos naturais, desenvolvimento individual e social, 

apoio ao desenvolvimento económico, desenvolvimento político e institucional 

(Vasconcelos, 2001). 

 

3.5 Conclusões 
 

A complexidade da abordagem integradora da mobilidade, é 

complementada pela literatura referenciada neste capítulo por outra problemática, 

associada à cultura organizacional da governação local, em que normalmente se 

colocam «dificuldades» no estabelecimento e divulgação de indicadores de 

mobilidade, de forma a que a comunidade local e os municípios tenham 

interesses na integração das políticas sociais e ambiental. Parece haver consenso 

dos vários contributos da literatura associada à problemática analisada e discutida 

ao longo do capítulo, em que os domínios de análise devem estar na 

reconciliação das componentes sociais, com um uso eficiente de recursos 
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naturais, nomeadamente em relação aos transportes, ao uso de energia, à 

utilização de novas tecnologias e o seu impacte sobre o emprego. Por outro lado, 

é de todo relevante analisar as consequências sociais das taxas ambientais e a 

necessidade de adicionar medidas, como a contabilidade ambiental, devendo este 

processo de mobilidade sustentável ser apoiado pela administração central.  

Neste capítulo reforça-se, ainda, a intervenção dos governos locais na 

avaliação das estratégias de mobilidade sustentável, em que esta pode ser feita 

numa temática de promover uma melhor qualidade de vida para todos, numa 

perspectiva intra e inter-geracional, constituindo um forte instrumento para 

integrar as políticas económicas, sociais, ambientais e espaciais, através de 

objectivos associados ao ordenamento do território e progresso social, apoiando o 

desenvolvimento individual e cultural, protegendo o ambiente, usando 

prudentemente os recursos naturais, defendendo-se o desenvolvimento 

económico, apoiando-se o emprego. Estes objectivos, como se referiu, 

necessitam ser entendidos como mutuamente influenciadores e, a falha na 

prossecução de um, pode abalar os progressos em direcção à mobilidade 

sustentável.  

Pensamos, com estas considerações, ter respondido à questão específica 

de com se deve avaliar as opções estratégicas da mobilidade sustentável no 

processo da Agenda 21Local. Acrescenta-se, ainda, como fundamento importante 

para a sua operacionalidade, a presente questão específica dos envolvimentos 

dos governos locais e da comunidade local, como forma integradora destes 

elementos associados à mudança de actuação colectiva de aprendizagem no 

processo de governação local, no âmbito das Agendas 21 Locais, na sua 

expressão mais adaptada ao caso português, os Planos Municipais de Ambiente - 

tradicionalmente da iniciativa dos governos locais – os quais poderão apoiar a 

mudança na estrutura e cultura organizacional da administração local, 

constituindo-se como planos de intervenção estratégica e operacional, cujo design 

e desenvolvimento foram explanados neste capítulo. 
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CAPÍTULO IV   
 
A MOBILIDADE NOS PROCESSOS DA AGENDA 21 LOCAL 

 
4.1 Introdução 

 

A Mobilidade Sustentável, como programa da Agenda 21 Local, implica a 

definição de uma metodologia coerente, fiável e simples, passível de ser 

genericamente entendida, executada com facilidade e acompanhada com 

simplicidade (Cera, 2001). O envolvimento e o poder de decisão das 

comunidades locais, nomeadamente por via da vontade e liderança dos seus 

representantes políticos, constituem o fulcro da filosofia da A21L (Cera, 2001). 

 Assim, pode afirmar-se que a elaboração de Programas para a Mobilidade 

Sustentável no âmbito da A21L, constitui um processo participativo e multi-

sectorial, cuja implementação assenta em planos de acção congregando as 

prioridades locais, em termos de mobilidade e gestão de mobilidade. Sendo um 

processo estratégico e de longo prazo, conduzido pelos executivos municipais, 

visando a melhoria da qualidade de vida das comunidades e integrando as 

vertentes social, económica e ambiental, assenta numa micro-estrutura física e 

com administração própria, consubstanciando, assim, os princípios da mobilidade 

sustentável (Gilbert, 2000).  

Neste capítulo, referem-se as experiências internacionais de 

implementação do processo da A21L, experiências internacionais de mobilidade 

no âmbito do processo das A21L, casos inovadores de mobilidade sustentável, 

formulação de um modelo de planeamento da mobilidade sustentável e de 

auditoria ambiental e, finalmente, as conclusões. 
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4.2 Experiências Internacionais de processos de Agendas 21 Locais  
 

O caso dos projectos integrados da Alemanha: (Moser, P.2001)  

 

 Na Alemanha, algumas A21L são baseados apenas em projectos práticos, 

enquanto outras têm uma forte orientação e concepção teórica. O conteúdo 

dominante também varia, grandemente e inclui ecologia, economia, sociologia e a 

consideração dos países menos desenvolvidos. Na Alemanha existem três tipos 

de processos A21L: Autoridades locais de tipo 1, que colocam a ênfase em 

projectos de demonstração prática de tópicos seleccionados (edifícios ecológicos, 

energia solar, marketing regional e parques infantis planeados por crianças, por 

exemplo); De tipo 2, as quais preferem uma integração dos planos de 

desenvolvimento urbano consagrados, nos planos dos processos da A21L, num 

conceito mais ou menos aberto de desenvolvimento futuro e autoridades de tipo 

3, as quais pretendem introduzir uma perspectiva mais programática para os 

processos da A21L, na linha de conceitos estratégicos modernos. A orientação 

para o tipo 1 é reservada às autoridades de pequena e média dimensão; Apenas 

nos estádios mais avançados do desenvolvimento da autoridade local (ou em 

autoridades maiores) se encontra o tipo 2 e, em casos excepcionais, o tipo 3. 

Geralmente, o início e priorização ocorrem dentro do campo da ecologia; 

Seguem-se a economia e a sociologia, enquanto os países menos desenvolvidos 

são apenas considerados marginalmente. Encontram-se diferenças semelhantes 

entre autoridades locais no que diz respeito à selecção de tópicos e no que diz 

respeito a se todas as áreas são consideradas no processa A21L, em termos da 

sua formulação temática. 

 

O caso Inglês das parcerias: (Worthington, Patton, 2003)  

 

 As descobertas indicam que as autoridades locais foram responsáveis pelo 

início de todas as parcerias da A21L; Originaram, mais unilateralmente do que 

conjuntamente, a maioria das estruturas das parcerias a nível estratégico e 

operacional e tiveram um papel-chave na coordenação da estrutura das parcerias. 
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Foram, também, em grande medida, responsáveis por convocar as reuniões das 

parcerias e pela grande parte dos fundos que sustentavam as actividades dos 

diferentes grupos de parceiros. 

 No que diz respeito ao envolvimento nas estruturas das parcerias, 

verificou-se a presença de muitos representantes das autoridades locais. 

 A maioria dos coordenadores das autoridades locais mostrou-se relutante 

em definir objectivos claros face ao papel dos negócios nas parcerias da A21L, 

em parte devido ao facto de sentirem que a A21L exigia uma metodologia flexível. 

  

Mas que processos de parceria? 

 Inquiridos, por parte dos negócios e das autoridades locais, referiram-se 

frequentemente a um trabalho multidisciplinar, uma comunicação melhorada, 

coordenação e confiança entre os parceiros e apontaram para uma redução na 

duplicação, mobilização de competências técnicas mais alargadas e uma maior 

criatividade, como consequências positivas da metodologia colaborativa. 

 Os negócios, referiram-se a uma relativa compatibilidade entre as culturas 

de parcerias e do reconhecimento mútuo da contribuição de cada um para o 

empreendimento de risco conjunto. No entanto, cerca de metade dos parceiros de 

negócios envolvidos, aperceberam-se de tentativas, por parte de alguns 

indivíduos, em mudar os valores e as culturas de outros, de forma a parecerem-se 

mais com as suas próprias.  

 No que diz respeito às percepções de cultura de parceria, também estas 

variaram, tendo mais inquiridos por parte dos negócios do que das autoridades 

locais, comparado as disposições burocráticas, especialmente a nível estratégico. 

 Em relação ao “alargamento do orçamento”, há poucas provas de que as 

questões financeiras tenham dominado as agendas ou as prioridades das 

parcerias. Reconheceu-se, no entanto, que os negócios contribuíram 

directamente para assegurar orçamentos e recursos adicionais das parcerias. Os 

próprios negócios afirmaram que os seus objectivos iniciais de se terem junto à 

parceria, estavam grandemente relacionados com influência, com o estabelecer 

da presença local e com o assegurar de propostas realistas, em vez de ganhos 

financeiros a curto prazo. 
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Envolvimento das parcerias e dos negócios na A21L 

Onde as autoridades locais adoptaram uma posição estratégica dentro da 

parceria que visava questões a longo prazo, multifacetadas, complexas e não-

financeiras, não se alcançou uma participação alargada dos negócios. As 

autoridades locais nem sempre se mostraram capazes em gerar envolvimento 

num projecto que pode parecer pouco relevante ou afastado das preocupações 

do dia-a-dia com custos e lucros. A ausência, relativa, da representação de 

pequenas e médias empresas individuais foi, também, relacionada com a cultura 

de parceria e métodos de trabalho – reuniões morosas, em horário de trabalho e 

procedimentos ao estilo de comités, liderados por um vereador, contribuíram para 

não os atrair ou fazer permanecer na parceria. 

É relevante sublinhar que a importância de questões de curto prazo e 

tempo, para os pequenos negócios, era geralmente reconhecida pelos 

coordenadores das autoridades locais. 

 

O caso Sueco: (S.Adolfsson Jorby, 2002)  
 

Os processos da A21L dos municípios Suecos 

Comparada com a maioria dos governos locais, na maior parte dos outros 

países europeus, a Suécia tem auto-governos locais de longo alcance, com o 

direito de decidirem, acerca de impostos e taxas locais. Têm obrigação de fornecer 

aos seus cidadãos serviços de segurança social, tais como cuidados de saúde, 

creches, educação, bem como serviços técnicos (água e esgotos, limpeza e 

tratamento de lixo, serviços de protecção civil e transportes públicos). Detêm o 

monopólio do planeamento físico, no que diz respeito a decisões acerca do uso de 

terras e água, assim como a responsabilidade em relação a questões de ambiente 

e questões de saúde, relacionadas com o ambiente. É-lhes exigido que incluam 

interesses ambientais em todas as suas actividades. Muitas destas tarefas estão 

reguladas por leis e, cerca de 80% das suas actividades, são obrigatórias. Isto 

significa que os governos locais apenas têm liberdade sob responsabilidades 

estritamente reguladas. O principal instrumento do governo local para a gestão das 

suas terras e áreas com água, é o plano abrangente. Todos os municípios devem 
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ter tais planos, cujos propósitos são três: Constituírem-se como uma visão para o 

desenvolvimento futuro do município; Agirem como um instrumento para tornar as 

decisões diárias dum município mais fáceis; Serem instrumento para o diálogo 

entre interesses nacionais e municipais. 

Os governos locais são responsáveis pela realização dos processos da 

A21L. Durante os primeiros cinco anos de um percurso de cem, em direcção à 

sustentabilidade, todos os governos locais começaram a sua actividade na A21L. 

No entanto, também eles necessitam de apoio, a nível nacional, para criar 

desenvolvimento sustentável. Até agora, os princípios orientadores e os 

instrumentos nacionais, atribuídos para facilitar o estabelecimento da 

sustentabilidade na Suécia, consistem em: 

- Objectivos de desenvolvimento ecologicamente sustentáveis; 

- Código ambiental e regulamentos referentes ao planeamento físico; 

- Sugestões, de forma a fortalecer a democracia local; 

- Programa de investimento local para o desenvolvimento sustentável; 

- Comité nacional de Agenda 21 (1995-97) e Swecol, o Centro Sueco para a 

Sustentabilidade Ecológica (1999-presente); 

- Indicadores verdes e avaliação do impacto ambiental. 

Os governos locais têm a responsabilidade de transformar e ajustar os 

objectivos ambientais nacionais às condições locais e, cumulativamente, em 

adoptar objectivos centrais. As regras do código ambiental guiam os planos e 

decisões dos governos locais. Nos processos da A21L, o papel dos governos locais 

tem sido e é, agir como catalisador e fornecedor de recursos. Na Suécia, o apoio 

económico para a criação de sociedades mais sustentáveis tem origem, cada vez 

mais, a nível nacional, através de medidas de emprego e do Programa Local de 

Investimento. No entanto, a necessidade de compromisso dos governos locais 

aumentou, graças a este tipo de subsídios.  

Durante os primeiros anos da implementação da A21L, os municípios 

enfatizaram as questões ambientais. Estas incluíam a gestão dos desperdícios, 

uma maior eficácia no uso dos recursos e acções para reduzir a poluição. No 

seguimento, em 2000, as perspectivas acerca das questões ambientais haviam-se 
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alargado e o ambiente era mais considerado nas decisões municipais. Outro ponto 

central, era fazer com que muitos cidadãos fizessem parte dos processos da A21L. 

 

Município de Kalmar 

A primeira descoberta positiva em Kalmar, é que o processo, em direcção 

à sustentabilidade, está bem estruturado, graças ao programa de auditoria 

ambiental que dirige o trabalho de todos os departamentos do governo local. A 

segunda, é que todos os funcionários têm responsabilidade para tomar acções e 

influenciar o processo. Os líderes políticos envolvem-se activamente no processo 

da A21L. Projectos para fortalecer a democracia e aumentar a influência pública 

são levados a cabo, assim como a cooperação internacional. Exige-se que cada 

departamento formule as suas próprias visões e objectivos, baseados no 

documento de política da maioria política, mas não há um documento de A21L que 

cubra todo o município. A ausência de visão que tudo abarque, pode conduzir à 

especialização do sector, ao invés da implementação de questões novas e mais 

alargadas. Esta divisão, em sectores, pode impedir a cooperação entre os 

departamentos e companhias municipais. Outro ponto fraco do processo, é que os 

cidadãos foram, apenas, envolvidos recentemente e não tiveram a oportunidade de 

influenciar a sua direcção. A organização bem-estruturada e os funcionários 

qualificados e empenhados, facilitam o futuro do desenvolvimento sustentável em 

Kalmar. 

 

Município de Mörbylånga 

As descobertas positivas do processo da A21L de Mörbylånga, consistem 

no facto de que questões ambientais estão a ser usadas, cada vez mais, na 

tomada de decisões e no planeamento. Verifica-se o envolvimento de vários 

funcionários, alguns políticos e dos cidadãos. Uma característica menos positiva, 

é que o processo da A21L está considerado terminado por entre políticos e 

oficiais. Ainda não existem estratégias claras em como usar as ideias e propostas 

que surgiram dos grupos de estudo da A21L e das reuniões, acerca da “Visão de 

Öland, em 2015”. Um aspecto positivo é o resultado dos grupos de estudo da 

A21L e das reuniões de visão, que forneceram uma grande quantidade de 
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informação e conhecimento valiosos. Além disso, há vários funcionários 

empenhados na organização, sendo que vários novos oficiais e políticos tomaram 

posse recentemente. 

 

Município de Nybro 

Oficiais municipais e funcionários de vários departamentos, levaram a 

cabo os processos da A21L, em Nybro, estando os políticos envolvidos, desde o 

início. O público teve, também, a oportunidade de se envolver na A21L e formular 

visões de sustentabilidade no município. Estas visões foram postas em prática de 

uma forma habilidosa no programa municipal ambiental. O documento da A21L 

está centrado no ambiente, mas também inclui questões de saúde humana e 

social. Projectos inovadores aumentam a participação dos habitantes e tornam o 

trabalho da A21L concreto. Através da cooperação internacional, as ideias da A21 

proliferaram e o entendimento entre os participantes aumentou. Infelizmente, a 

organização do processo da A21L foi modificada diversas vezes e a última 

mudança consistiu em mover o oficial da A21L responsável do departamento 

municipal executivo, para o departamento do ambiente e da saúde. Isto pode ser 

um sinal de que a A21L se tornou menos importante. 

Os possíveis recursos futuros do processo continuado, incluem todos os 

tipos de pessoas interessadas e activas dentro do governo local, assim como por 

parte do público. 

 

Município de Västervik 

Nos últimos anos tem-se tomado uma atenção crescente face ao 

ambiente, nas decisões e planos do município de Västervik. O plano Eco-ciclo de 

1996, contem a parte ambiental da A21L e tem mais de 100 objectivos, muitos 

dos quais já foram concretizados. Alguns projectos inovadores foram realizados, o 

que aumentou o conhecimento ambiental entre os participantes e alargou o 

envolvimento do público. 

Menos positivos são alguns indicadores, das dificuldades em partilhar a 

tomada de decisão municipal. 
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O caso Italiano: Um movimento local, em crescimento, de autoridades locais 
dedicadas (Walter Sancassiani 2005) 

 
Progresso nas diferentes fases da A21L 

O número de processos da A21L italianos tem vindo a crescer 

progressivamente nos últimos anos.  

É possível identificar quatro estádios do processo da A21L: “principiante-

inicial”, “intermédio”, “avançado” e “consolidado”. 

No estádio principiante-inicial, 87 do total (34%) das autoridades locais 

sistematizaram as actividades básicas para iniciar o processo e 24 (9%) criaram 

um fórum A21L, como um primeiro passo para proporcionar a participação de 

multi-stakeholders. No estádio intermédio, 31 (12%) das autoridades locais 

chegaram à fase de análise dos problemas e 58 (23%) estão envolvidas na 

formulação do plano de acção. No estádio avançado, 36 (14%) das autoridades 

locais estão, actualmente, a implementar o seu plano de acção. No estádio da 

consolidação, 9 (8%) das autoridades locais introduziram actividades para 

monitorizar os seus planos de acção e projectos da A21L. Portanto, se tomarmos 

em consideração os estádios típicos de um processo de A21L, 57% das 

autoridades locais estão na fase da sua implementação. 

No que diz respeito ao tipo de autoridade local foram, principalmente, as 

Autoridades Provinciais as que chegaram ao estádio avançado de um processo 

de implementação da A21L. Isto pode ser explicado por uma maior 

disponibilidade de recursos financeiros e de conhecimento interno e uma maior 

familiaridade com o uso de instrumentos de gestão mais complexos e 

estruturados, em comparação com municípios mais pequenos. 

 

A A21L: Participação multi-sectorial e multi-lateral 

O envolvimento multi-sectorial e a participação de stakeholders e das 

comunidades locais que estão directa e indirectamente interessadas e são 

afectadas pelos desafios da sustentabilidade, são fundamentais nos processos da 

A21L. Os resultados da análise indicam que, nos inícios de 2004, 160 fóruns de 

A21L haviam sido estabelecidos e realizados. 
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Tipicamente, cada fórum A21L tem três diferentes grupos de trabalho que 

envolvem organizações de stakeholders e cidadãos, de forma a permitir uma 

análise entre sectores e uma discussão do plano de acção por parte dos 

participantes. Em média, as reuniões dos grupos de trabalho têm lugar uma vez 

por mês para manter o grau de continuidade do processo. Pelas respostas da 

análise, foi possível identificar mais de vinte categorias de stakeholders locais que 

estiveram envolvidos no processo da A21L, desde instituições bem organizadas e 

grupos baseados na comunidade, a cidadãos individuais. 

Os actores mais dinâmicos na promoção de iniciativas pró A21L, são as 

autoridades locais. As organizações seguintes estiveram também envolvidas nos 

projectos, estando ordenadas por ordem decrescente relativamente à frequência 

com que foram mencionadas: Associações de comércio, organizações 

ambientais, escolas, cidadãos, grupos empresariais, associações de voluntariado 

social e cultural, agências públicas e universidades. 

Os resultados da análise mostraram que a realização de fóruns A21L se 

estão a tornar mais determinantes em termos de envolvimento nos processos de 

tomada de decisão para outros projectos e políticas locais. Os resultados da 

análise mostram, também, uma mudança de perspectivas consultivas e referentes 

a uma questão apenas, para se passar a uma participação estruturada e entre 

sectores, em todas as fases da decisão. 

Entretanto, novas perspectivas e técnicas de participação foram 

introduzidas nos 160 fóruns existentes, através de especialistas internos e 

externos. 

Pediu-se às autoridades locais que comentassem quais eram, na sua 

percepção, os principais êxitos no que diz respeito à participação tanto dentro 

como fora do seu município. As respostas foram as seguintes: Uma maior partilha 

de informação e uma melhoria de diálogo; Um aumento dos projectos de 

stakeholders; Uma melhor e mais forte participação nos processos de tomada de 

decisão; Um encontrar de soluções para problemas actuais; Melhor coordenação 

e integração das políticas entre as diferentes áreas administrativas; E um 

aumento na criação de capacidade dos stakeholders. 

 



70 

Perspectivas intersectoriais no desenvolvimento do plano de acção 

 Os resultados mostram que existe uma ênfase crescente na interligação 

das três dimensões da sustentabilidade (ambiental, social e económica). Há, 

também, uma maior colaboração inter-departamental na implementação da A21L. 

 Um desenvolvimento posterior apontou para uma melhoria geral na 

qualidade dos planos de acção da A21L, no sentido em que são formulados com 

objectivos claros. 

 De acordo com a análise, um factor importante é o carácter intersectorial 

das intervenções e a variedade de projectos que foram implementados, 

geralmente relacionados com grupos de trabalho temáticos e com problemas 

identificados durante a análise de prioridades. 

 

O caso da Austrália: (D. Mercer & B. Jotkowitz, 2000)  

Whittaker, (1996), pretendeu medir a extensão da adesão das autoridades 

locais ao sugerido cronograma da Agenda 21 de 1996 e do progresso em 

direcção ao processo da A21L. Esta investigação teve lugar a meio da fase de 

“reforma” do governo local, que observou Vitória a mover-se para algo perto do 

modelo britânico de gestão empresarial, do governo local, introduzido durante o 

governo Thatcher. 

 

O foco da análise 

 D. Mercer & B. Jotkowitz, (2000), concentra-se no progresso verificado, ou 

não, em termos de um trabalho realizado em direcção a políticas que promovam a 

sustentabilidade ambiental local, em certos concelhos de Vitória. Dependendo da 

fonte de cada um, os indícios são contraditórios: Uns, afirmam que “as 

recomendações do capítulo 28 tornaram-se bem estabelecidas na Austrália”, 

enquanto outros, realçam a “resposta lenta” às iniciativas da A21L, na Austrália. 

 É difícil afirmar, com algum grau de certeza, a dimensão do progresso 

verificado em direcção ao desenvolvimento das políticas da A21L em Vitória. Isto 

deve-se à falta de procedimentos standardizados de reporting, ou a critérios 

avaliativos por entre as diferentes autoridades de governo local. O amalgamar de 

concelhos e alterações nas fronteiras constitui outro factor complicado da 
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equação. Até se verificar uma mudança ideológica radical tanto a nível do 

governo estatal como federal, em termos de perspectivas e de fundos concedidos 

aos poderes do governo local e da democracia local, não há possibilidade de 

haver um progresso genuíno no que diz respeito a fazer com que a 

sustentabilidade funcione a nível local. Acima de tudo, isto envolveria o 

reconhecimento das fraquezas e contradições profundas que sustentam a 

glorificação do conceito de “estado-homem-do-leme” de Osborne & Gaebler 

(1993), conceito este, agora, profundamente enraizado na Austrália.  

 

4.3. Algumas experiências internacionais de mobilidade 
 

4.3.1 Wigglybus em Pewsey, Reino Unido  
 

O Wigglybus pretende abranger três problemas: i)A exclusão social 

existente nas áreas rurais para quem não tem carro; ii) A forma ambientalmente 

insustentável de viajar nesses locais; iii) A necessidade de apoiar a regeneração 

económica e social.  

Em vez de existir um autocarro a fazer um percurso circular numa grande 

área, com poucos passageiros, passou a existir um novo serviço com uma 

frequência maior, já que deixou de passar por paragens sem ninguém. Em vez 

dos passageiros terem assegurado um autocarro por hora, passaram a ter uma 

viagem por hora assegurada. Existem autocarros em três zonas distintas a fazer 

um percurso central que pode ser desviado quando é marcada uma viagem com, 

pelo menos, 20 minutos de antecedência em relação à saída do autocarro. Para 

além destas três linhas, existem três outras convencionais e uma expresso.  

Mesmo, quando não existem reservas, os autocarros fazem o percurso 

central para que o sistema cumpra padrões ingleses de qualidade. O Wigglybus 

foi instalado por fundos de desenvolvimento rural, é operado por uma empresa de 

camionagem e a central telefónica pertence a uma companhia comercial. Tinha 

75 passageiros por dia em 2000, crescendo para 140 no ano seguinte. Em 2002 

registou-se uma queda de 20% devido a problemas técnicos. A maior parte das 

pessoas deslocavam-se para ir às compras, seguindo-se viagens para empregos 

ligados à educação e viagens para a escola. Antes de surgir este meio, 54% das 
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pessoas não faziam as viagens que fazem, 14% faziam-nas a pé, 11% de boleia e 

7% no seu próprio carro.  

Os custos de operação cresceram bastante, mas como os autocarros 

foram cedidos pela autoridade, os operadores não tiveram grandes riscos. Os 

custos da central telefónica ficaram abaixo do previsto e não cresceram com o 

passar dos anos.  

 
4.3.2 Cango: Flexible Route Network (FRN) em Hampshire, Reino Unido  
 

No condado de Hampshire foram lançados diversos programas de 

transportes inovadores, a longo prazo, viáveis e sustentáveis. O Cango existe 

desde Julho de 2002 e serve como complemento e substituição de serviços de 

autocarro, preexistentes. Em Agosto de 2003 existiam quatro redes de Cango; 

aqui será analisada uma delas, em Andover.  

Em 8 mil habitantes, 1.950 estão registados no serviço, com 6 ou 7 

pessoas por autocarro, tendo existido um crescimento entre 65% e 70% desde 

que o FRN substituiu o autocarro convencional. O financiamento foi 

maioritariamente do fundo para o desenvolvimento rural, mas também existiram 

contribuições do condado e de escolas.  

Os passageiros mais frequentes são os idosos, crianças em férias e jovens 

mães. Quem utilizava autocarro passou a usar o FRN com mais frequência, 

tendo, entretanto, aparecido novos clientes, por tomada de conhecimento do 

serviço – a publicidade boca-a-boca é bastante importante.  

Os autocarros têm 13 lugares e pertencem à Autoridade do Condado, 

sendo esta responsável pela manutenção, combustíveis, etc. Existiram alguns 

problemas de execução que obrigaram à compra de um veículo de reserva. 

Quando o erro era da central, o Condado pagava, quando era do autocarro, 

pagava o operador.  

O serviço aceita todas as pessoas. Contudo, o motorista pode impedir a 

entrada a pessoas sem marcação, caso ponham em causa lugares reservados; 

80% dos utilizadores apanham o autocarro no fim das suas ruas, existindo um 

tempo de espera de 6 a 7 minutos. Os passageiros devem registar-se 

previamente e indicar um local onde serão recolhidos, sendo desencorajado o 
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porta-a-porta. As marcações são feitas com 30 minutos de antecedência. Os 

funcionários das centrais telefónicas costuma viajar no FRN. O preço do bilhete é 

semelhante ao autocarro, sendo o prejuízo aceitável para os cofres do Condado.  

 
4.3.3. Serviços de autocarro On-Demand, em Bolonha, Itália  

 
Em Bolonha existem percursos On-Demand fixos e variáveis. Os serviços 

começaram em 1990 e têm tido bastante sucesso. Este sucesso deve-se a uma 

política pública direccionada para o melhoramento da infra-estrutura de 

transportes, através de ganhos de eficiência, combinados com objectivos 

ambientais e de segurança. O serviço começou no centro da cidade e, mais tarde, 

foi alargado ao exterior. Os clientes contactam com o autocarro através de um 

terminal electrónico nas paragens, o qual avisa o condutor do local onde deve 

parar. O financiamento é Europeu.  

 
4.3.4 RUF-BUS em Wunstorf, Hanover, Alemanha  

 

Wunstorf tem 40 mil habitantes. Neste local foi instalado o primeiro sistema 

DRT (Demand Responsive Transport) da Europa, com o objectivo de ajustar o 

transporte público à procura, fazendo um melhor uso da capacidade disponível. 

Existe uma divisão por zonas, tendo, cada uma delas, diferentes opções de 

percurso. Dependendo da altura do dia, poderá existir flexibilidade. As marcações 

são feitas até 30 minutos antes, sendo o percurso optimizado por análise 

electrónica de dados.  

Dependendo da procura, utilizam-se vários tipos de autocarros, sendo as 

tarifas semelhantes às dos autocarros convencionais. As passagens pela estação 

de comboios funcionam perfeitamente integradas com o horário destes. A 

cobertura da rede de transportes públicos foi aumentada em 40% e a sua 

utilização 75%. Funciona desde 1979 com um sistema simples de telefones, 

estando alguns deles incorporados nas paragens de autocarros convencionais. O 

tempo médio de espera é de 6 a 8 minutos.  

 
 



74 

 
Boas práticas  
Dos casos analisados, destaca-se: 

- Muitas das boas práticas de categoria anterior mantêm-se no DRT em 

rede.  

- A existência de um único bilhete, embora não sendo essencial, facilita a 

compreensão do passageiro. Por outro lado, como o DRT oferece um serviço 

superior ao autocarro, há quem defenda um ajuste de preços.  

- Uma das formas interessantes de aplicar o DRT em rede, é exigir aos 

clientes um suplemento quando o transporte é feito literalmente porta-a-porta ou, 

então, fazer o serviço entre pontos fixos em horas de ponta e o porta-a-porta 

quando não existe tanta procura.  

- Os horários devem ser determinados de acordo com as necessidades do 

mercado.  

- Se possível, devem utilizar-se as mesmas zonas de tarifa única do 

transporte público convencional.  

- Sendo mais flexível, o DRT pode servir como experiência piloto antes da 

introdução de um serviço convencional de autocarro, servindo para conhecer as 

necessidades reais da procura.  

 

Razões para o insucesso de alguns casos  
No relatório sobre DRT efectuado pelo Department for Transport and 

Greater Manchester Passenger Transport Executive, são apresentados cinco 

casos em que os projectos falharam. De todos eles foram retiradas as devidas 

ilações, sendo, aqui, excluídos os projectos de táxis partilhados.  

 
a) Translink em Shellharbour, Nova Gales do Sul, Austrália  
Neste caso existiram problemas técnicos. Primeiro, devido ao facto de se 

utilizar tecnologia por testar e, depois, por falta de planeamento antes do sistema 

ter sido implementado. Os operadores sentiram-se desapontados e não 

implementaram o DRT em plenitude. O desapontamento e falta de entusiasmo do 

operador, fizeram com que se regressasse a um serviço convencional. Pela 

positiva, a experiência de DRT serviu para se conhecer a viabilidade de uma linha 



75 

convencional sem grandes riscos.  

 
b) Dial-a-Bus em Adelaide, Austrália do Sul, Austrália  
A total remoção de horários e percursos, acabaram com a eficiência do 

transporte público. O serviço era demasiado flexível para ser prático. A tecnologia 

era ultrapassada, a informação era registada manualmente e transmitida por rádio 

para o operador. O sistema dial-a-ride não conseguiu, assim, lidar com o grande 

volume do transporte público comum.  

 
c) Dial-a-Bus em Milton Keynes, Reino Unido  

Estava bem desenhado e promovido, com veículos de qualidade e acabou 

por fornecer uma literatura excepcional para os anos 70. No entanto, falhou por 

diversas razões:  

- Operador com custos elevados, inflexível e antipático.  

- Demasiada flexibilidade no serviço (não tanto como em Adelaide). 

- Tarifários demasiado baixos para a qualidade do DRT. 

- Preços subestimados e reduzida vontade política para subsidiar o serviço.  

- Aplicação em área em desenvolvimento, incentivou más práticas urbanísticas.  

 
4.4 Alguns casos inovadores de mobilidade sustentável 
 
4.4.1 O caso do Demand Responsive Transport: (Enoch, M., 2004)  

 
a) InterConnect em Lincolnshire, Reino Unido  

Em Lincolnshire, o distrito é dominado por cidades que servem o resto da 

comunidade rural em matéria de saúde, bancos, comércio e outros. O DRT actua 

como alimentador, em pontos de mudança nessas cidades, ao longo das rotas 

interurbanas. Estes “alimentadores” foram originalmente baseados em rotas fixas.  

Os dois tipos de DRT são o callconnect e callconnect plus.  

1- Callconnect é um serviço semi-fixo que opera na rede secundária, 

atravessando a rede principal interurbana e os corredores verticais.  

2- Callconect plus é um serviço de resposta completa que opera em zonas 

específicas à volta de uma cidade, como Horncastle, por exemplo. O serviço é 



76 

horário e volta ao mesmo local para ligação com outros serviços. Na prática e, 

apesar de tudo, não se tem verificado grande adesão dos passageiros no uso 

deste serviço para mudarem de uma rede para outra.  

 
Nelson e Wright (2003), consideram que esta é, sobretudo, uma rede local, 

com alguma dificuldade em se conseguir uma ligação à rede de comboios. A 

empresa Centro (transporte executivo de passageiros de West Midlands), 

responsável por subsidiar os serviços ferroviários na zona, apoiou a ideia, mas 

requereu, desde logo, um aumento da frequência do “alimentador” para a sua 

rede.  

Segundo os mesmos autores, todos os “alimentadores” subsidiados são 

controlados pela Câmara Municipal, tendo sido esta a responsável pelo 

desenvolvimento da estratégia, em cooperação com os operadores de autocarros.  

A coordenação desta rede de serviços rodoviários é gerida pelo município 

através do seu “Matrix”. Um software rodoviário é utilizado para marcar viagens, 

sendo as mesmas confirmadas através de uma mensagem de texto para o 

condutor, que lhe dá uma “janela”, ou prazo de 10 minutos para recolher o utente, 

(Nelson e Wright, 2003). 

 
b) Ringbuss em Höör, Suécia  

Contextualizando, o município de Höör tem 13 mil habitantes e está situado 

na região de Skåne, no Sul da Suécia, a cerca de 20 milhas a norte de Malmö e 

320 milhas a sul de Estocolmo. “Ringbuss”, em Höör, é completamente flexível 

dentro de uma designada zona. É um serviço rural via telefone para uma central, 

recebendo passageiros desde uma rede de comboio (Pâga-train).  

O serviço começou em 1991 em regime de experiência, por dois anos e 

continuou em actividade desde aí. Um dos objectivos do sistema “Ringbuss”, era 

melhorar o sistema público de transportes no município de Höör e tornar estes 

mais uniformes. O “Ringbuss” substituiu os autocarros regionais e alguns táxis. 

Os três tipos de serviço existentes (transportes das companhias municipais, 

autocarros escolares e autocarros para deficientes), foram substituídos por um 

simples serviço a “pedido”, reflectindo-se, isto, numa maior frequência de 

serviços. Assim, os utilizadores telefonam para uma central de marcação, uma 
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hora antes do autocarro deixar a vila de Höör.  

O Ringbuss tem um horário estabelecido, mas não tem rotas definidas 

(apenas uma zona fixa). O município está dividido em oito “Ringbuss áreas”.  

Segundo Elander, (1999), cada uma destas áreas tem o seu próprio 

horário, com 3 a 12 autocarros por dia, ao serviço de 2ª a 6ª feira. Os condutores, 

mais do que os computadores, decidem a rota óptima a utilizar, dependendo do 

ponto de entrada e saída dos passageiros. Os utilizadores da vila de Höör não 

precisam de marcar a sua viagem através da central, dado que existem quatro 

paragens certas dentro da vila. A viagem de regresso deve ser marcada com uma 

hora de antecedência, pelo menos, sendo as marcações feitas para uma central 

em Eslöv, que envia as mensagens para os condutores, por fax, antes da partida 

dos autocarros. De Höör os comboios vão para Eslöv, Lund e Malmö.  

 
c) Videobus em Borgo Panigale, Emilia Romagna, Itália  

Borgo Panigale é uma pequena aldeia a Noroeste de Bolonha.  

O Videobus é um serviço de transportes que, por autocarro, liga uma 

pequena comunidade de utentes a um consórcio de transportes públicos principal 

– uma operação que não seria economicamente viável, utilizando um serviço 

programado de transporte público.  

O serviço é primariamente disponível a residentes da comunidade, sendo a 

reserva feita por terminais de computador pessoal, fornecidos pelo consórcio de 

transportes, Azienda Transport Consortium (ATC).  

O serviço começou a funcionar em Junho de 1995 para cobrir a aldeia e 

área circundante tendo, a área coberta, aumentado ligeiramente desde então. 

Funciona numa via fixa com 30 paragens, 17 das quais só são utilizadas quando 

reservado. O autocarro é programado para circular de hora em hora, funcionando 

apenas se for reservado. O serviço funciona 14 horas por dia, seis dias por 

semana.  

A comunidade servida é muito pequena, com aproximadamente 60 famílias 

e 10 a 15 empresas. São fornecidos cartões magnéticos usados para confirmar a 

sua reserva e pagamento. A reserva é feita por terminais seguindo as instruções 

que são apresentadas no ecrã, usando o teclado disponível para escolher a 
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informação pré-ajustada, como o número de cartão, o dia e a duração das 

viagens, partidas e chegadas finais e o número de passageiros. As reservas são 

aceites até 35 minutos antes do autocarro deixar a estação, sendo 

automaticamente enviadas ao motorista do autocarro, via LCD de bordo, e 

impressa em papel.  

 

d) Siilinjarvi Service Line, em Siilinjarvi, Finlândia  
A Linha de Serviço Siilinjarvi, baseia-se num mini autocarro reservado, para 

uso diurno no centro, durante quatro horas por dia. Após este horário, a linha é 

usada como um serviço por chamada telefónica, para utentes públicos, servindo 

áreas diferentes em dias distintos da semana. Existem cinco áreas delineadas 

onde o serviço funciona. Três são servidas pelo mini autocarro e as outras duas, 

com menor procura, por táxis.  

A zona é maioritariamente rural, tendo uma densidade demográfica baixa 

no oeste da Finlândia. O serviço teve início em Fevereiro de 1999. Antes desta 

data, o funcionamento dos transportes era efectuado de forma diferente. Quatro 

das áreas eram servidas por táxis com o serviço por chamada telefónica, três 

vezes por semana, durante as férias de Verão.  

Uma característica chave do serviço, é a disponibilização do transporte 

para dois centros de dia: Um, é para o centro de dia de pessoas que sofrem de 

deficiência e, o outro, para um centro de dia de idosos. O autocarro pode ser 

reservado para o uso destes centros, das 07.00h às 09.00h e das 14.00h às 

16.00h.  

Dada a variação do horário e vias das viagens a centros de dia, é difícil 

oferecer o serviço a membros do público durante este tempo. Assim, entre as 

09.00h e as 14.00h e entre as 16.00h e as 17.00h, o veículo opera num sistema 

de chamada telefónica. No início da manhã (das 06.00h às 07.00h) e ao fim do 

dia (17.00h às 18.00h), o autocarro funciona numa rota programada numa área 

local. A única paragem fixa é a central de autocarros que é visitada uma vez por 

hora.  

As viagens são reservadas por telefone e o software organiza a via. Os 

pedidos para táxis são enviados por fax, ao centro de táxis e logo comunicados 
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aos motoristas. Grande parte dos utentes são idosos e inválidos e a utilização 

mais usual do transporte é para compras e outras necessidades (bancos, 

farmácia e escritórios).  

 

e) Ride Connection’s U-Shuttle Public Transportation Program, em 
Washington County, Oregon, Estados Unidos  

Este sistema surgiu, porque os residentes do meio rural do distrito de 

Washington tinham problemas de acessibilidade ao emprego e prática em 

contexto de trabalho, em Portland. Assim, a 11 de Maio de 2000, foi lançado um 

serviço público de vaivém, permitindo aos residentes desta área terem acesso, 

por autocarros e serviços de comboios ligeiros, à grande cidade.  

A operação é dirigida pela “Ride Connection”, uma agência privada, sem 

fins lucrativos, que coordena os transportes públicos. Os serviços de vaivém 

operam de Segunda a Sábado, das 5.00h às 23.30h. As horas tardias são para 

servir os passageiros que trabalham por turnos, à noite, sendo permitido, aos 

utilizadores de baixos rendimentos, usar os serviços vaivém para chegar às rotas 

fixas de autocarros e comboios.  

Desde o ano de 2000 que este sistema opera mais de 8.200 viagens e o 

vaivém cerca de 150 por dia. A intenção é expandir os serviços para aumentar o 

número de pessoas com acesso a variadas opções de transporte.  

 
f) RTD Call-on-Ride em Denver, Colorado, Estados Unidos  

RTD (Regional Transport District), estabeleceu o serviço “call-on-ride”, 

como sistema de transporte semi-flexível. Este,cobre muitos distritos de Denver, 

oferece um serviço curva-a-curva, sendo desenhado para apoiar os sistemas 

convencionais e oferecer viagens para todos.  

Os veículos são pequenos autocarros ou táxis. As viagens precisam de ser 

marcadas pelo menos uma hora antes e até duas semanas de antecedência. Os 

preços dos bilhetes são os mesmos dos autocarros podendo, também, ser usados 

noutros serviços RTD, como estacionamento e viagens.  

O sistema opera de Segunda a Sexta-feira das 5.30h às 19h, ao Sábado 

das 9.00h às 19h e aos Domingos não efectua serviço. 
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4.5 Modelo proposto para o planeamento da mobilidade, no âmbito dos 
processos da A21L  

 

Não estando padronizada a metodologia de medição da mobilidade ou da 

avaliação do desempenho para o desenvolvimento sustentável ao nível da 

mobilidade local, não surgindo uma metodologia que seja genericamente aceite e 

aplicável a todas as comunidades locais, apresenta-se, de seguida, algumas 

reflexões que sustentarão a formulação de modelos conceptuais que sejam 

resultado de uma análise efectuada no âmbito de um conjunto de experiências já 

desenvolvidas ao nível local. 

Sabe-se que a integração e coordenação de políticas é uma tarefa 

complexa, não só devido à tensão que se cria entre os diversos objectivos de 

cada política mas, também, porque se procura apostar em novos caminhos que 

influenciem os comportamentos económicos e sociais, susceptíveis de alterarem 

os padrões habituais de consumo, produção e organização.  

Integração, gestão de conflitos, quantidade e qualidade de informação, 

relacionados com a tomada de decisões políticas para um desenvolvimento 

sustentável a nível da mobilidade, estes de natureza dinâmica e evolutiva, são 

questões problemáticas, sem resposta padronizada. Embora a responsabilidade 

do prosseguir um caminho em sustentabilidade não caiba apenas aos governos 

locais, estes têm um papel determinante no liderar e formar uma estrutura em que 

todos os stakeholders estejam envolvidos e sejam co-responsáveis. 

Neste processo, os governos municipais devem reunir com todos os 

actores locais, envolvendo-os de forma a estruturarem um conjunto de 

indicadores de avaliação do progresso para a sustentabilidade, adequados à 

especificidade das suas comunidades. Deve, pois, ser encontrado um consenso 

na maior parte das áreas de análise que afectam o desenvolvimento sustentável 

da respectiva comunidade (Bossel, 1999). 
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Figura 3: Proposta de planeamento da mobilidade sustentável 
Fonte: Elaboração própria a partir de Bossel, (1999) 

 

Quanto mais autoridades locais utilizarem os programas de mobilidade, 

mais facilmente se arranjarão novos contributos para a reformulação e melhoria 

dos mesmos; Quanto mais se estimular a discussão entre as autoridades e os 

parceiros da comunidade e organizações, melhor decorrerá o processo de 

escolha e selecção de programas e medidas. Neste contexto, propomos um 
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modelo adoptado (ver figura anterior), o qual constitui um ponto de apoio ao 

planeamento da mobilidade sustentável, implicando, desde logo, a criação de um 

Gabinete Agenda 21 Local. 

O objectivo final é melhorar a integração do processo da A21L, em que os 

conhecimentos e competências dos elementos da organização local constituem a 

base para a sustentabilidade da mobilidade.  

O processo participativo deve sempre acompanhar o ciclo de vida do 

processo e toda a dinâmica organizacional municipal associada, em defesa de 

uma democracia deliberativa. 

Assim, o Departamento Municipal de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável deverá promover: 

- A integração e coordenação, na tomada de decisões, das diferentes políticas 

relacionadas com o desenvolvimento sustentável, entre os diversos serviços 

(departamentos, divisões, órgãos de staff), coordenando a sua intervenção com 

os organismos da administração central. 

- A gestão e resolução das tensões e conflitos que decorrem do próprio processo 

integrado de tomada de decisões. 

- A informação para a tomada de decisões e a informação das decisões tomadas. 

A implementação da mobilidade nos processos da A21L e o seu sucesso, 

só serão concretizados se houver consenso no caminho a seguir, se se actuar, de 

facto, com verdadeiro interesse na sua implementação. Isto significa, como 

factores de sucesso, incluir todos os actores da comunidade, nomeadamente as 

autoridades locais, o sector público, o sector privado, o voluntariado, estabelecer 

parcerias, usando os seus talentos, recursos, experiência e entusiasmo, 

(Echebarria & Agudo, 2003). 
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Figura 4: Proposta de modelo de Auditoria Ambiental do Processo A21L 
Fonte: Elaboração própria a partir de Echebarria & Aguado (2003) 
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Na figura 4 apresenta-se um modelo de auditoria ambiental, onde consta, 

naturalmente, a questão da mobilidade, representando-se as fases da integração 

no processo da A21L e onde se reforça a inclusão, no processo, da participação 

do cidadão em todas as suas fases, i.e., desde o diagnóstico até a implementação 

do plano de acção. Esta assume-se como premissa essencial do modelo, pois na 

fase de pré-diagnóstico dos aspectos estruturais da mobilidade, entre outras 

análises, a participação do cidadão deverá induzir análises de comportamento e 

padrões de estrutura melhor apercebida para a problemática da mobilidade. 

A título de exemplo, refira-se a estruturação dum inquérito de satisfação e 

qualidade percebida pelos cidadãos, a fim de se avaliar, entre outras variáveis de 

comportamento da mobilidade, os padrões de viagens e tipos de mobilidade dos 

vários estratos sociais e etários. 

Esta proposta do modelo conceptual acima apresentado apoia-se, também, 

na promoção da interactividade entre todos os serviços municipais, na sua 

articulação com as fases do processo da A21L, de construção de políticas, 

nomeadamente na identificação dos problemas, na definição de políticas e sua 

implementação, na monitorização e avaliação e sequente reformulação. Durante o 

ciclo, serão diferentes os tipos de questões levantadas requerendo, 

consequentemente, diferentes tipos de apoio: i) ao nível da investigação, quer se 

recorrendo à investigação académica, mormente através do recurso ao saber das 

Instituições de Ensino Superior, quer se recorrendo a todo o capital societário; ii) 

ao nível da investigação de soluções alternativas de integração; iii) ao nível do 

apoio orientado em termos de um sistema integrado de informação documental, 

geográfica e outros; iiii) ao nível da selecção e gestão de projectos orientados 

para a intervenção. 

 

4.6 Conclusões 
 

Neste capítulo abordou-se, numa primeira fase, os vários saberes sobre 

mobilidade sustentável, pela inclusão de revisão da literatura sobre experiências 

internacionais. Essas experiências internacionais revelaram-se importantes 

marcos de informação sobre o tema da mobilidade sustentável no processo da 

A21L, de onde se extrai a existência de défices entre os requisitos para se 
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alcançar a sustentabilidade e a sua realização prática. Apenas um 

desenvolvimento marginal na direcção da sustentabilidade parece ter lugar. Há 

falta de conceitos e, consequentemente, o processo da A21L está 

insuficientemente integrado no planeamento urbano convencional.  

Sugestões para a melhoria do processo da A21L incluem o 

desenvolvimento de um conceito concreto, juntamente com a continuação de 

exemplos práticos, a integração de quatro áreas principais (o ambiente, o social, a 

economia e o mundo menos desenvolvido), e o fortalecimento de temas 

populares no processo da A21L, como a protecção climática e a política dos 

países menos desenvolvidos (Peter Moser, 2001) 

Formulou-se, ainda, a proposta de um modelo conceptual para o 

planeamento da mobilidade sustentável com a criação de um Gabinete Agência 

21 Local, de forma a formular e implementar o processo integrado de 

sustentabilidade, onde a inclusão da participação do cidadão é a sua premissa de 

maior valor acrescentado. Esta proposta teve, como alvo, responder ao objectivo 

especifico de avaliar o Plano Municipal do Ambiente, como instrumento 

importante para a operacionalidade da mobilidade sustentável no processo da 

A21L.  

Na parte final deste capítulo, apresenta-se um modelo operativo para o 

processo da A21L, de forma a interligar as diferentes fases do processo, 

focalizando as análises e metodologias de actuação conjunta, cujos antecedentes 

são instrumentos de avaliação de diagnóstico para as propostas de mobilidade, 

de forma a ser possível obter medidas consequentes (propostas estratégicas e 

medidas associadas ao plano de acção), com mais valias para a comunidade 

local e cuja matriz de concepção sustentou a elaboração do questionário a ser 

apresentado no capítulo seguinte deste estudo.   
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CAPÍTULO V  
 
CASO DE ESTUDO  

 

5.1 Introdução 
 

O objectivo do presente capítulo é apresentar e justificar os métodos e 

procedimentos seleccionados para a elaboração deste trabalho. Ao fazê-lo, 

pretende-se dotar o leitor das ferramentas necessárias que lhe possibilitem 

enquadrar, validar e questionar as opções que, ao longo da investigação foram 

adoptadas e confrontá-las com os resultados obtidos. 

Sendo as conclusões obtidas prisioneiras das opções metodológicas e dos 

constrangimentos associados à investigação efectuada, é necessário apresentar 

de forma sistematizada os procedimentos adoptados para a recolha e análise dos 

dados, bem como demonstrar, de forma inequívoca, a importância que o 

confronto permanente entre esses dois passos da investigação representaram 

para teste da mobilidade no âmbito do processo da A21L, nos Municípios 

Portugueses, em particular nos da Região Norte. 

O objectivo identificado, os métodos utilizados, os constrangimentos 

enfrentados e a forma como se lidou com as dificuldades científicas que foram 

surgindo, vão servir de base à organização formal deste capítulo.   

 
5.2 Algumas considerações sobre o estudo de caso: Os municípios da 

região Norte  
 

Na maioria das cidades portuguesas, especialmente nas cidades médias 

onde o congestionamento de tráfego ainda não atinge níveis elevados, existe um 

uso abusivo do carro para as deslocações quotidianas e, consequentemente, uma 

indisciplina na forma como o automóvel é “largado” na via pública. 

A crescente consciencialização dos problemas ambientais, de saúde 

pública e de eficiência energética, tornam cada vez mais oportuna uma 

abordagem integrada da mobilidade nas cidades e que contemple a promoção 

dos modos mais sustentáveis (onde se inclui o transporte colectivo), em 
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detrimento do automóvel. Uma das formas mais eficientes de dissuasão do uso 

abusivo do automóvel, é através da uma correcta política de estacionamento (e 

respectiva fiscalização), a qual pode servir, simultaneamente, como fonte de 

financiamento do desenvolvimento e sustentação dos transportes públicos. 

O objectivo teórico da investigação procurou apreender as dinâmicas 

promovidas pela governação local que possuem na sua base acções colectivas, 

no processo da A21L, de promoção de medidas de mobilidade sustentável. 

Mais concretamente, procurou-se compreender a importância que os 

municípios identificados com a A21L desempenharam na emergência de acções 

colectivas, capazes de influenciar a dinâmica da mobilidade sustentável.  

A investigação efectuada pautou-se pela preocupação de ilustrar o carácter 

pluridimensional das A21L, ilustrando-a com as parcerias estratégicas e as 

acções desenvolvidas que, em termos objectivos, constituem peça fundamental 

para que se compreenda a evolução e dinâmica da mobilidade sustentável.  

O estudo de caso caracteriza-se pelo seu carácter descritivo, indutivo e 

particular e a sua natureza heurística pode levar à compreensão do próprio 

estudo. Neste tipo de investigação, o estudo de caso baseia-se, principalmente, 

no trabalho de campo, estudando a mobilidade sustentável no processo da A21L 

em toda a sua realidade, utilizando, para isso, entrevistas, observações, 

documentos, questionários e artefactos.  

Qualquer que seja a forma que os dados assumam no início da 

investigação, é provável que existam lacunas, algumas das quais serão 

evidentes, mas que podem ser colmatadas com a recolha de novos dados. 

Outras, irão aparecendo e poderão ter que esperar pela continuação da recolha 

de dados, antes de poderem ser tratadas.  

 
5.3 A investigação 
 
5.3.1 Os constrangimentos com a metodologia seleccionada 

 
Acredita-se terem sido os vários constrangimentos na obtenção de dados, 

um dos factores com que mais se debateu toda a investigação.  
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Os principais, podem ser resumidos nos pontos seguintes: 

1 - Pouca motivação da Governação local na assunção do compromisso da 

A21L. Não inviabilizando a troca de impressões e inquéritos informais, coloca, no 

entanto, especiais problemas, quando se esboça a tentativa de identificar e 

confrontar os agentes com a publicação das suas respostas/opiniões. Esse 

constrangimento ficou evidenciado, com particular acuidade, nos últimos 

momentos da elaboração do trabalho, com o envio de questionário semi-

estruturado e que se materializou numa reduzida resposta do mesmo, conforme 

seguinte síntese: 

 
Questionários enviados a: 

Região Minho-Lima: Arcos de Valdevez; Caminha; Melgaço; Monção; 

Paredes de Coura; Ponte da Barca; Ponte de Lima; Valença; Viana do Castelo; 

Vila Nova de Cerveira; Amares; Barcelos; Braga; Esposende; Terras de Bouro; 

Vila Verde. Região do Ave: Fafe; Guimarães; Póvoa de Lanhoso; Santo Tirso; 

Trofa; Vieira do Minho; Vila Nova de Famalicão; Vizela. Região do Grande 
Porto: Espinho; Gondomar; Maia; Matosinhos; Porto; Póvoa de Varzim; Valongo; 

Vila do Conde; Vila Nova de Gaia. Região do Tâmega: Amarante; Baião; 

Cabeceiras de Basto; Castelo de Paiva; Celorico de Basto; Cinfães; Felgueiras; 

Lousada; Marco de Canaveses; Mondim de Basto; Paços de Ferreira; Paredes; 

Penafiel; Resende; Ribeira de Pena. Região de Entre-Douro e Vouga: Arouca; 

Oliveira de Azeméis; Santa Maria da Feira; São João da Madeira; Vale de 

Cambra. Região do Douro: Alijó; Armamar; Carrazeda de Ansiães; Freixo de 

Espada à Cinta; Lamego; Mesão Frio; Moimenta da Beira; Penedono; Peso da 

Régua; Sabrosa; Santa Marta de Penaguião; São João da Pesqueira; 

Sernancelhe; Tabuaço; Tarouca; Torre de Moncorvo; Vila Flor; Vila Nova de Foz 

Côa; Vila Real de Trás-os-Montes. Região de Alto Trás-os-Montes: Alfândega 

da Fé; Boticas; Bragança; Chaves; Macedo de Cavaleiros; Miranda do Douro; 

Mirandela; Mogadouro; Montalegre; Murça; Valpaços; Vila pouca de Aguiar; 

Vimioso; Vinhais)  
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Resultados: 

O resultado foi o seguinte: 

Total dos municípios contactados: 86 

Total das respostas obtidas: 15 (17,4%) 

Total das respostas positivas: 4 (Os que respondem a todas as questões)  

Total das respostas negativas: 11 (Os que respondem “Não” à questão 1 – 

determinante para o prosseguimento do inquérito - o que, consequentemente, 

inviabiliza as restantes perguntas). 

 

2 - Inexistência de estudos, versando a mobilidade sustentável no processo 

da A21L que, enfatizando o carácter inédito e pioneiro dessas novas 

problemáticas no processo, se impôs como uma dificuldade adicional a superar.  

 
5.3.2 Nova metodologia 
 

Face aos fracos resultados em termos de respostas obtidas com o 

questionário semi-estruturado, optou-se pela realização de entrevistas abertas, 

com questionário estruturado.  

O material recolhido ao longo da investigação (notas de campo, 

questionários, entrevistas, testes de avaliação e gravação) foi sintetizado, 

organizado e concretizado num conjunto de questões-chave, associadas às várias 

fases da A21L, cuja matriz se estruturou de acordo com o referido em tabela 1, 

seguindo-se, em tabela 2, as respectivas respostas. 
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# 
FASES DA AGENDA 21 LOCAL 

 
MEDIDAS/ACÇÕES 

Diagnóstico 
Plano de 
Acção: 
Medidas 

Plano 
Acção: 

Implementa
ção 

Plano de 
Acção: 

Monitorização 
e Avaliação 

1 
Diagnóstico de meios de transportes usados nas 
viagens pendulares pela população activa, estudantes 
e idosos. 

X    

2 Balanço de entradas e saídas da população que reside 
fora e trabalha e ou estuda no município. X    

3 Balanço de entradas e saídas da população que reside 
no município e que trabalha e ou estuda fora. X    

4 
Balanço da população que realiza viagem para trabalho 
ou escola a pé e os que o fazem com uso de viatura 
própria. 

X    

5 
Diagnóstico dos operadores públicos e privados de 
serviços de transportes de passageiros dentro do 
município. 

X    

6 Balanço da utilização dos transportes escolares para 
estudantes do ensino obrigatório. X    

 

7 
Diagnóstico através de inquéritos semi-estruturados 
para avaliação presente do grau de satisfação dos 
utentes de transportes públicos e privados. 

X    

8 
Diagnóstico dos tipos de energia consumida per capita 
com os diversos tipos de transporte utilizados no 
município 

    

9 
Incrementar a mobilidade dos seus habitantes nos 
movimentos extra concelhios (intermunicipais e 
internacionais) 

 X   

10 
Aumentar o recurso aos transportes públicos colectivos 
nas viagens extra concelhias – Melhorar a articulação 
dos transportes colectivos rodoviários de carácter local 
com os de carácter regional, nacional e internacional 

 X   

11 
Privilegiar os procedimentos de complementaridade 
entre as redes rodoviária e ferroviária para passageiros 
e para mercadorias 

 X   

12 Promover o recurso aos modos de transporte com 
menor impacte ambiental.  X   

13 
Desincentivar o recurso ao automóvel, reduzindo o 
espaço destinado ao trânsito e promovendo soluções 
de acalmia de tráfego e da própria sinalética. 

 X   

14 Introduzir soluções inovadoras para uma utilização 
mais razoável do transporte rodoviário privado.  X   

15 
Integrar a bicicleta numa imagem inovadora, ou seja, 
como modo alternativo saudável, limpo e económico e 
introduzi-la na perspectiva intermodal. 

 X   

16 Favorecer a mobilidade de modos alternativos não 
motorizados (pé e bicicleta).  X   

17 Privilegiar as questões de conforto e segurança dos 
peões e ciclistas.  X   

18 Diminuir a presença do automóvel no espaço público.  X   

19 Evitar o congestionamento do tráfego devido ao 
estacionamento ilegal.  X   

20 
Facilitar a mobilidade dos peões e dos ciclistas 
incrementando a superfície de espaço público a eles 
destinado. 

 X   

21 
Reorientar as soluções de estacionamento no sentido 
de evitar atrair veículos para arruamentos na zona 
histórica e para áreas residenciais. 

 X   

22 Equacionar medidas de estacionamento face às 
necessidades dos residentes de paragens temporárias.  X   

23 
Organizar a estruturação logística e o serviço de cargas 
e descargas minimizando os impactes na mobilidade 
urbana 

 X   
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# 
FASES DA AGENDA 21 LOCAL 

 
MEDIDAS/ACÇÕES 

Diagnóstico 
Plano de 
Acção: 
Medidas 

Plano 
Acção: 

Implementa
ção 

Plano de 
Acção: 

Monitorização 
e Avaliação 

24 Assegurar uma boa ligação pedonal e de bicicletas 
entre o centro e as áreas periféricas.  X   

25 Promover a circulação pedonal e de bicicletas dentro e 
entre as áreas periféricas.  X   

26 Aumentar a fiabilidade nos transportes públicos no seio 
da população.  X   

27 Fomentar a inter modalidade.  X   

28 Melhorar o convívio entre peões, ciclistas e transportes 
motorizados no espaço público.  X   

29 Aumentar o número de viagens efectuadas a pé e de 
bicicleta em detrimento dos modos motorizados.  X   

30 
Promover formas de deslocação mais saudáveis e mais 
sustentáveis nas viagens sistemáticas e nas viagens de 
lazer. 

 X   

31 Aumentar a qualidade do ambiente urbano.  X   
32 Tornar a circulação a pé e de bicicleta mais aprazível.  X   

33 Reduzir os efeitos da poluição atmosférica na 
degradação do património edificado.  X   

34 
Implementar um sistema de bilhética comum e de 
compatibilização de horários entre os transportes 
públicos rodoviários regionais e municipais. 

  X  

35 
Estabelecer uma ligação com outras cidades da Região 
Norte com centros universitários e politécnicos, sob a 
forma de Rede de Serviço Ferroviário. 

  X  

36 
Criar plataformas intermodais articulando o transporte 
público rodoviário (autocarros regionais e locais) com 
ferroviário. 

  X  

37 
Redimensionar a largura das vias de acordo com os 
fluxos estritamente existentes / previstos e atribuir o 
excedente (libertando espaço) aos peões, bicicletas e 
transportes públicos. 

  X  

38 
Definir uma hierarquia viária ao nível municipal, 
constituída apenas por vias principais de circulação 
(vias básicas) e vias de acesso local. 

  X  

39 
Limitar a circulação de automóveis nas vias de acesso 
local de forma a permitir o convívio de carros, peões e 
bicicletas no mesmo espaço. 

  X  

40 

Implantar um sistema de Carsharing (conjunto de 
automóveis compartilhados entre um grupo de 
cidadãos sob a coordenação de uma empresa gestora) 
e de Carpooling (sistema de boleias num automóvel 
particular). 

  X  

41 

Criação de redes de percursos pedonais e de percur-
sos cicláveis com o objectivo de servir determinados 
equipamentos e direccionados para diferentes público-
alvo (percursos escolares, turístico-culturais, de 
natureza, desportivos e de lazer, comerciais). 

  X  

42 Introduzir corredores bus nos arruamentos em que tal 
se justifique.   X  

43 Suprimir lugares de estacionamento à superfície, 
nomeadamente nas ruas de acesso local.   X  

44 
Em áreas residenciais sem estacionamento privado ou com 
défice (zona histórica, por exemplo) providenciar 
estacionamento subterrâneo colectivo com tarifas controladas 
e localizado numa das extremidades do arruamento. 

  X  

45 Transferir os espaços de estacionamento para as 
plataformas intermodais na periferia.   X  

45 Transferir os espaços de estacionamento para as 
plataformas intermodais na periferia.   X  
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# 
FASES DA AGENDA 21 LOCAL 

 
MEDIDAS/ACÇÕES 

Diagnóstico 
Plano de 
Acção: 
Medidas 

Plano 
Acção: 

Implementa
ção 

Plano de 
Acção: 

Monitorização 
e Avaliação 

46 
Criar micro estruturas de apoio ao abastecimento 
urbano como parques para armazenamento e 
distribuição de mercadorias. 

  X  

47 Controlar o processo de cargas e descargas ao nível 
espacial e temporal.   X  

48 Criar percursos pedonais e percursos cicláveis de 
ligação centro-periferia e entre áreas periféricas.   X  

49 
Implementar interfaces intermodais nas áreas 
periféricas para articular os modos bicicleta/ autocarro/ 
automóvel. 

  X  

50 Melhorar os locais de espera – paragens com mais 
conforto e segurança.   X  

 51 
Implementar um sistema de táxis colectivos ou mini-bus 
com horários pré-estabelecidos acordados entre os 
utentes. 

  X  

52 
Implementar um sistema de veículos partilhados entre 
um número determinado de pessoas cujas deslocações 
são coincidentes no tempo e os pontos de 
origem/destino são próximos. 

  X  

53 Disponibilizar serviços de autocarros mais frequentes 
com ligação ao centro urbano e entre freguesias rurais.   X  

54 
Criar interfaces intermodais nas estações ferroviárias 
existentes nas povoações (e a reabilitar), 
incrementando a articulação dos modos bicicleta/ 
autocarro/ comboio. 

  X  

55 
Analisar a viabilidade de aquisição para a frota 
municipal, de viaturas movidas a gás natural e da 
utilização combinada de biodiesel com gasóleo e 
gasolina nas viaturas já existentes. 

  X  

56 Envolvimento da população local nos processos de 
participação pública, relativos à mobilidade    X 

57 Número de peões/ciclistas    X 
58 Número de participantes em acções de 

formação/sensibilização     X 

59 Avaliação da integração de serviços e transportes 
intermodais    X 

60 Diminuição da sinistralidade em pontos negros de 
segurança rodoviária.    X 

61 Variação do rácio população que se desloca de auto-
móvel, população que se desloca a pé ou de bicicleta.    X 

62 N.º de operações de tratamento de pontos críticos de 
segurança rodoviária.    X 

63 
Nº de operações associadas á construção de parques 
de estacionamentos para residentes na condição de 
diminuição do espaço automóvel. 

   X 

64 
Nº de operações associadas ao alargamento de 
passeios e correcção de percursos pedonais de grande 
intensidade de circulação no centro. 

   X 

65 Avaliação do financiamento para estudos e projectos 
locais de mobilidade e uso de transportes sustentáveis.    X 

66 N.º de operações de remodelação dos nós rodoviários 
de acesso às diferentes áreas logísticas do concelho.    X 

67 
N.º de operações associadas à construção de corredo-
res de bicicletas integradas com outros projectos de 
acessibilidade de interfaces de transportes. 

   X 

 
Tabela1 – Questionário à mobilidade sustentável – A21L 



94 

 

Questões Município de V. N. Gaia Município da Maia Município de Guimarães Município de Vila Real Município Peso da Régua 

1 

Não. Foi á população em geral. 
Tivemos duas fases neste trabalho. O 
projecto que desenvolvemos é idêntico 
ao projecto em que estava o Porto. O 
Porto abandonou e nós continuamos. 
Numa primeira fase, houve a primeira 
metodologia de avaliação com recurso 
à avaliação local, ou seja, inquéritos. 
Depois, na parte do diagnóstico, 
também se utilizou o método 
estatístico. 

O diagnóstico resume-se ao trabalho de 
recolha de dados disponíveis no INE e 
apenas isso. Não se realizaram 
entrevistas nem inquéritos. 

Fez-se de todas s escolas EB 1 
concelho em que foi estudado o tipo de 
transporte que ia até cada escola. Nas 
escolas que não são servidas por 
transporte público, a Câmara 
disponibiliza um autocarro que vai do 
centro das freguesias às escolas 
existentes. Este estudo foi feito para o 
diagnóstico, através da realização se 
1000 inquéritos e de análises 
estatísticas feito pela empresa 
Espanhola Sondage. Este estudo foi 
efectuado desde 1991 e teve por 
objectivo quantificar o número de 
pessoas que andavam a pé, de carro 
ou de transportes públicos, onde se 
percebeu perfeitamente que as 
pessoas na cidade andam mais de 
carro, nas zonas limítrofes ou seja, nas 
zonas mais rurais as pessoas andam 
mais a pé e de motorizada e de 
transportes públicos, sendo que neste 
momento também já estão a passar 
para o carro e estudaram-se os 
circuitos todos dos autocarros, dos 
expressos, etc. 

Quando começou a elaboração da 
A21L do eixo atlântico, a empresa 
Sondage pegou nisto só. A única coisa 
que nós fazíamos era acompanhar e 
introduzir informação, dadas as 
diferentes realidades entre concelhos. 
Detectadas discrepâncias entre o 
trabalho realizado pela Sondage e a 
nossa realidade e após a saída da 
Sondage do processo, a atitude 
passou a ser mais activa e mais virada 
para a realidade, passando os técnicos 
da Câmara a terem uma atitude mais 
activa. Todo o processo, a partir daí, 
começa a ter mais algum rigor. Não 
quer dizer que o trabalho desenvolvido 
até então não fosse rigoroso, mas a 
nossa participação permitiu carrear 
para o processo informação mais de 
acordo com a nossa realidade. 

Fizemos inquéritos à população e 
tratámos dados do INE. Como a nossa 
A21 foi uma candidatura ao INTEREG, 
foi coordenada pelo Eixo Atlântico. O 
diagnóstico foi feito por uma equipa 
externa à câmara. Nós acompanhámos 
esse estudo. 

Foi feito esse diagnóstico, bastante 
alargado e levado a capo numa 
primeira fase por uma empresa que foi 
contratado pelo Eixo Atlântico; foi feito 
esse diagnóstico de uma forma 
bastante exaustiva. 
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2 Com base em dados estatísticos, isso 
foi avaliado. 

Também são dados do INE, os quais 
fazem referência a entradas e saídas, 
quer para trabalhadores, quer para 
estudantes. Não se realizaram 
entrevistas nem inquéritos. 

Sim, mas foi feito através do INE. 
Temos mapas de Sistema de 
Informação Geográfica com essas 
entradas e saídas, onde trabalham, até 
2001. 

O balanço foi feito por essa equipa 
externa à Câmara. 

Não foi feito, provavelmente nesse 
âmbito, mas temos um estudo, dado 
termos também um plano director de 
tráfego, realizado pelo município e que 
serviu de suporte para o trabalho da 
A21. 

3 Idem 2. Idem. Não Sim Esta pergunta tem a mesma resposta 
da anterior. 

4 Idem 2. 

Não têm elementos para resposta. Só 
se fez análise dos movimentos 
pendulares de pessoas que se 
deslocam dentro da Área Metropolitana 
do Porto nas suas viagens de casa 
trabalho e casa escola. Essa análise 
não descrimina tipos de transporte. Não 
houve participação activa da população 
em termos de execução de diagnóstico. 

Não ponto por ponto. Foi mais por 
estudo global. Em Guimarães há uma 
percentagem que vai a pé para o 
trabalho e há uma percentagem que 
vai de carro. Não temos por freguesias, 
não por pólos, mas geral. Fizemos um 
inquérito às pessoas que utilizam o 
transporte colectivo e havia pessoas 
que iam de carro até certo ponto e 
depois apanhavam o autocarro urbano 
e o último troço até chegarem ao 
trabalho era feito a pé. 

Sim 

Esse trabalho foi realizado no âmbito 
da A21, foi numa fase posterior e, 
portanto, não terá sido realizado com 
critérios e de forma tão exaustiva como 
na fase inicial mas foi uma questão tida 
em conta em termos de A21. 

5 
Fez-se um mapeamento dos 
operadores existentes no município. Há 
muitos mas pouco estruturados, pouco 
interligados. 

Tratadas e geo-referenciadas as linhas 
de transportes e respectivos 
operadores. 

Sim Sim 

Foi feito esse trabalho e temos, 
portanto, o diagnóstico de quais são os 
operadores de transportes públicos, o 
tipo de serviço que prestam, o nº de 
utentes que transpo9rtam. Esse 
diagnóstico foi feito através de 
inquérito feito directamente às próprias 
empresas de transporte. 

6 

Não. Fizemos foi em termos de 
localização de unidades escolares, no 
sentido de saber qual a distância ideal 
que teria que existir nas redondezas, 
para que as pessoas se pudessem 
deslocar a pé para a escola. 

Sim Do 1º ciclo do ensino básico, sim, até 
porque esse transporte é feito por nós. Sim 

Fizemos esse balanço no âmbito da 
nossa carta educativa. Foi feito de 
forma muito criteriosa, até porque isso 
se traduz em avultados investimentos 
para o município, através das novas 
exigências que temos com o ensino 
básico e pré-escolar, onde a 
responsabilidade dos transportes é 
competência da autarquia. 

7 Na tal primeira fase fez-se isso. Não tem conhecimento Não Não Não foi feito. 

8 Não. Não Não Sim. Temos uma matriz energética com 
os transportes colectivos e individual. 

Não temos esses dados no nosso 
estudo. 
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9 

Há o grande projecto do Metro. Há uma 
rede viária que está melhorada, mas 
isso não tem a ver com a acção 
municipal e, portanto, por um lado este 
transporte escoa bastante melhor o 
movimento das pessoas relativamente 
ao que escoava antes e, por outro lado, 
não promove o transporte colectivo 
público, promove mais o transporte 
colectivo privado, embora tenha feito 
com que o concelho tenha melhorado 
em termos de fluidez, em termos de 
qualidade, dado não concentrar tanto o 
trânsito em aglomerados populacionais, 
resultando daí melhorias. Na nossa 
óptica, esse tipo de medidas são mais 
de promoção regional e não de nível 
municipal isolado. E também há 
trabalhos desenvolvidos a nível da Área 
Metropolitana do Porto e que abordam 
essa questão. 

Essa medida pode ter acontecido por 
suposta situação de melhorias 
resultantes da implementação do Metro 
de superfície, por exemplo e não por 
intervenção e iniciativa municipal. 
Existem acções por parte dos 
responsáveis municipais mas não são 
com o intuito directo de implementar a 
mobilidade, pese embora o facto da 
natural influência junto da ANA, 
atendendo a toda uma política de 
acessos e de infra-estruturas de 
suporte ao aeroporto, bem como junto 
da Brisa e das vias SCUT’s, as quais 
têm intervenção em território municipal 
por força dos seus traçados rodoviários.

Assumimos que Guimarães só 
consegue ser competitiva se tiver 
ligação mais favorável em relação ao 
Porto e à Galiza. E daquilo que 
depende só do município, há um ponto 
perfeitamente identificável, que é a 
acessibilidade à auto estrada, em 
Silvares, em que a rotunda começa a 
não responder aos fluxos de tráfego e 
nós temos que desnivelar os acessos à 
auto estrada e isso já está 
perfeitamente assumido. Temos uma 
ligação a Famalicão que tem um 
carácter urbano muito forte, temos a 
ligação ao parque tecnológico, 
queremos alargar a ligação ferroviária 
a Braga, tudo isso são medidas que 
correspondem a estudos feitos em fase 
de planeamento, sem especificamente 
estarem referidas nas medidas do 
plano de acção. Se analisarmos o 
nosso concelho em relação aos 
concelhos vizinhos, Guimarães tem, 
neste momento, uma rede de 
transportes, para qualquer lado, quer 
ferroviários, quer mesmo rodoviários, 
autocarros e carros, muito boa. Não 
constituiu, em consequência, uma 
preocupação que nos tivesse feito 
pensar nela com tanto cuidado. 

Não temos 

A A21 implicou um conjunto de 
revisões com os agentes e instituições 
locais onde se detectaram um conjunto 
de deficiências que deviam ser 
implementadas. A questão da 
mobilidade foi naturalmente uma delas. 
Relativamente às medidas para a 
mobilidade de uma população no 
sentido daquilo que poder aceder a 
espaços exteriores ao próprio 
concelho, a A21 não se debruçou 
sobre isso. A A21 virou-se muito para 
dentro do próprio concelho, não tendo 
pensado na questão de como articular 
com os espaços envolventes. 
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10 

Pouca coisa, porque são acções que 
passam pouco pelo foro municipal, 
exclusivamente. Tem muito a ver com a 
gestão interna dos próprios operadores 
e não se fez ainda muito estando, na 
mira deste estudo estratégico da Área 
Metropolitana do Porto vir a melhorar 
os inter faces de todos estes meios. Em 
termos municipais há, de facto, uma 
apetência e preocupação para 
impulsionar e ser alavanca nesse 
sentido, mas é limitada a acção do 
município, isoladamente. 

A acção tem ocorrido junto das 
entidades que connosco partilham o 
espaço público, nomeadamente com a 
Metro, no campo da localização de 
parques de estacionamento destinados 
a promover a intermodalidade e, 
também, junto de nós rodoviários, ou 
seja, promovendo parques de 
estacionamento que estabeleçam 
plataformas de interface. Também se 
está a pensar promover um plano de 
mobilidade que tem, sobretudo, a ver 
com a mobilidade universal, com o 
objectivo de facilitar os percursos, com 
vista à promoção de outro tipo de 
transporte que não o rodoviário, e com 
melhoramentos ao nível do interface, 
para que a própria mobilidade seja 
melhorada. É um assunto em que ainda 
estamos a trabalhar. 

Nenhumas medidas. Temos 
implementado o circuito feito por um 
autocarro que anda à volta da cidade 
em que passa pela Universidade, pela 
central de camionagem, passa pela 
estação de caminhos-de-ferro e pelo 
centro da cidade e as pessoas não 
pagam, que encaminha as pessoas 
para os diversos locais. Por avaliação 
feita, verificou-se que a percentagem 
de utilização é diminuta. Digamos que 
essa ideia resultou um pouco da moda 
do autocarro para todos, mas que nem 
todos o utilizam, até porque 
normalmente esses autocarros não têm 
a qualidade que as pessoas esperam e 
desejam que tenham. Como em 
Guimarães é confortável andar a pé, o 
que acontece é que as pessoas 
deslocam-se mais depressa a pé do 
que de autocarro, uma vez que, como 
ele tem sucessivas paragens, não 
oferece conforto por ser uma estrutura 
antiga e nem consegue desenvolver, 
agravado por problemas de poluição 
que geram, as pessoas concluem ser 
mais rápido deslocarem-se a pé, 
chegando assim mais cedo aos seus 
destinos. 

Temos o centro coordenador de 
transportes que tem por objectivo 
organizar, coordenar e articular toda a 
oferta de transportes. A resposta é Sim. 

Não foi feito trabalho que tivesse a 
abrangência para além dos limites do 
concelho. Ou seja, focalizamos a 
atenção para o nosso local, ou seja, a 
a A21 focalizou mais questões 
interconcelhias. 

11 

Mercadorias, pouca coisa. Na primeira 
parte, a construção de parques de 
estacionamento junto a sítios onde é, 
de facto, possível apanhar transportes 
públicos, foi uma das principais acções 
que se fez no concelho, mas pouco 
mais. Também a existência de 
interfaces a nível do Metro foi uma 
preocupação, mas pouco, porque a 
rede ainda é curta, mas houve essa 
preocupação. 

Se se incluir o Metro de superfície 
como transporte ferroviário, então a 
questão anterior responde a esta. 
Quanto às mercadorias, só temos a 
linha do Minho e um ramal exclusivo ao 
porto e Leixões. Nada mais está 
previsto a não ser o projecto logístico 
que está a ser pensado no âmbito da 
plataforma logística Maia-Trofa em 
complementaridade entre o sistema 
rodo e ferroviário. 

Não temos nada pensado nesse 
sentido. 

Sim. O projecto estratégico nesta área é 
a elaboração do Plano de Mobilidade. 

Essa questão foi pensada, 
inclusivamente a questão da nossa 
linha de caminho-de-feero é vista como 
uma mais-valia que o concelho tem, o 
que representa, para nós, um 
transporte limpo, em termos de 
energia, é uma questão que foi 
pensada e que deve ser incrementada, 
potenciada e divulgada, para que se 
verifique a sua utilização permanente e 
efectiva. Todavia, o comboio, pela sua 
frequência e horário, não se constitui 
um transporte público no qual as 
pessoas encontrem nele a solução 
para virem à Régua nele e voltarem 
para as suas freguesias. De qualquer 
forma, esta questão tem mais a ver 
com o nosso plano estratégico do que 
com o paradigma da A21. 
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12 Tudo o que se disse até agora e pouco 
mais. 

Estamos a pensar adjudicar um plano 
de mobilidade universal que servirá 
para todos, em que uma das medidas 
é, precisamente, o fomentar a 
implementação de outros modos como 
a bicicleta, andar a pé, tudo 
complementado com a utilização dos 
transportes colectivos e outros tipos de 
transportes. Há, também, a referir, 
como interessante, o plano de 
execução dos “planos de medida da 
qualidade do ar para a Região Norte”, 
porque, o final desse trabalho - que 
ocorrerá sensivelmente em Março – vai 
ser um conjunto de medidas que cada 
uma das câmaras ou entidades 
envolvidas no projecto (como a 
Associação Empresarial Portuguesa, a 
STCP, e outros)  vão ter de estar 
obrigadas mediante um documento que 
cada entidade vai assumir e que os vai 
obrigar a implementar um conjunto de 
medidas, ao nível dos municípios,  que 
promovam a utilização de veículos 
amigos do ambiente, cortar ruas ao 
trânsito, bem como outras medidas 
existentes no draft do plano de acção 
plasmado no site da própria CCDRN. 
Depois, os municípios vão ser 
obrigados a executar o que estiver 
nesse plano. 

Temos previsto, em termos de 
planeamento, a radial de transporte 
público, o que leva à melhoria da 
qualidade ambiental do centro. Temos, 
também em projecto, uma ciclovia que 
ligará pontos afastados da cidade e 
que passa pelo centro da cidade e 
tenta passar pelos principais 
equipamentos e serviços para que a 
bicicleta não seja só um transporte de 
lazer, mas também de trabalho. Além 
disso, temos o já falado bom hábito 
das deslocações a pé. 13 – Não temos 
nada previsto. Temos é limitações à 
entrada de viaturas de cargas e 
descargas que só podem aceder ao 
centro a determinadas horas, as cargas 
e descargas só podem ser feitas a 
determinadas horas e em tempo 
limitado, temos zonas condicionadas 
ao automóvel ligeiro ao fim de semana, 
na zona histórica á noite, mas não 
temos assim medidas muito mais 
específicas. 

Sim 

Promovemos, por exemplo, a criação 
de uma ciclovia na zona ribeirinha que 
vai unir os dois extremos da cidade, 
que é longitudinal a toda a frente 
urbana da cidade. Esta ciclovia foi 
aceite mais como via de lazer mas, 
através de fóruns realizados, foi dada a 
motivação para que ela se transforme 
como via de deslocação habitual. 

13 

Parcómetros? Minimizaram um pouco 
isso. Aumento dos passeios para peões 
e redução de espaços de 
estacionamento. Na prática foi tudo o 
que se fez até agora. 

Temos feito alguma coisa, 
concretamente na zona da Praça do 
Município, em que reduzimos o número 
de faixas destinadas ao tráfego 
rodoviário privado e as colocamos ao 
serviço do transporte público, alargando 
passeios e reduzindo o espaço de 
circulação automóvel, sem prejudicar a 
sua fluidez. Conseguimos, também, 
ordenar os espaços envolventes. Mais 
nada se tem feito. 

(sem resposta) Sim 

Foi tido em conta do ponto de vista de 
se encontrar solução rodoviária, mas é 
quase impossível impor medidas 
restritivas, dado que a Régua é 
atravessada por estrada nacional, que 
liga o norte do distrito de Viseu ao 
distrito de Vila Real e todo o tráfego 
que vai em direcção ao Porto. Ou seja, 
como não existe variante que se 
constitua como alternativa, não 
podemos fazer restrições, como sejam 
soluções de acalmai e da própria 
sinalética, sob pena de estarmos a 
complicar ainda mais o problema, 
tornando caótico o tráfego na via 
principal que é a via marginal, ou seja, 
vamos acrescentar um conjunto mais 
de problemas  
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Será que se considera inovador o que 
se vai fazer, agora, no centro histórico, 
fechando ruas ao trânsito? Vai, 
portanto, aí, haver uma limitação do 
trânsito privado. Já está a ser instalado 
e não estou a ver mais nada. 

Dentro do programa falado, há 
propostas que vão ser internamente 
colocadas à consideração superior 
como seja, criar zonas de emissão 
reduzida, em que nesses espaços não 
podem passar mais do que “x” carros 
ou só podem passar carros a gás ou 
eléctricos. Há um conjunto grande de 
medidas que são depois integradas 
naquilo que a Câmara tem previsto 
fazer. 

Inovadoras não. Há campanhas de 
sensibilização das pessoas. Sim 

A questão da criação de parques de 
estacionamento e a disciplinar o 
estacionamento dentro da cidade. Esta 
medida, apesar de não ser inovadora, 
é uma media importante. 

15 

Criamos bastantes áreas de ciclovias, 
que sentimos ter mais uso na vertente 
lazer, mas que já começam a ter uso, 
pouco, como percurso de deslocação, 
nomeadamente na zona ribeirinha. 
Também já temos propostas novas 
para zonas do interior do concelho, na 
zona fluvial e litoral, onde temos 
algumas áreas de vias estruturantes 
que, em paralelo viram criadas vias 
cicláveis, havendo a ideia e intenção de 
alguns projectos que temos em curso, 
como sejam o caso de as ligações 
entre centralidades do concelho terem 
percursos desse tipo a fazerem a 
ligação em rede, a qual pode, mais uma 
vez ser destinada à componente lazer 
ou não, tentando chegar a situações de 
ligação com transportes, com a cidade, 
havendo, para além disto, ainda mais 
em projecto. 

Sim 

Nós queremos que a bicicleta seja 
também um meio de transporte e de 
trabalho, por isso é que estamos, no 
nosso projecto estratégico de 
mobilidade, a fazê-lo passar pelo 
centro histórico, pela Câmara, ou seja, 
pelos serviços públicos e outros mais 
procurados pela população. 

Sim. Temos uma rede de ciclovias 
englobadas no meio urbano e o 
aproveitamento do canal ferroviário, 
numa óptica turística, sendo certo que 
há um troço que atravessa o meio 
urbano que queremos que tenha a 
complementariedade de inserção no 
meio urbano e em articulação com 
outros meios de transporte. 

O nosso território, que tem topografia 
acentuada, só permite uma ciclovia 
ribeirinha, que já referi anteriormente. 

16 Só o que disse agora. Sim 

Temos várias acções que queremos 
sustentadamente aplicar após 
fazermos uma análise rigorosa que 
valide as ideias que entendemos 
serem as mais adequadas a essa 
questão. 

Sim 

Sempre a mesma questão relacionada 
com o uso da bicicleta na zona baixa 
da cidade, a partir daí, o uso de 
bicicleta é impraticável e, em termos 
pedonais, é o tratamento de todo os 
espaço público no sentido de o isentar 
de obstáculos, dotar de segurança 
relativamente ao automóvel, aumentar 
a sinalética. Ou seja, apostar no 
espaço público como o espaço para o 
peão, diferenciando a natureza do 
próprio pavimento, para que haja 
redução de velocidade por parte das 
viaturas automóveis, e dar claramente, 
a prioridade ao peão em detrimento do 
automóvel. 
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Mais uma vez, estas estruturas que se 
foram criando, que são, de facto, boas 
estruturas e muito utilizadas. 

Sim 

A questão tem a ver com o seguinte: 
Aquilo que são pavimentos 
confortáveis para os peões e ciclistas, 
nem sempre são compatíveis com o 
empedrado patrimonial ou com o 
paralelo e isso constituiu um problema. 
O pavimento existente é usufruído 
pelas pessoas, mas não é o pavimento 
agradável que devia ser. Temos, ainda, 
outra questão, que tem a ver com a 
passagem para a malha urbana 
consolidada e com as normas e regras 
a que devem obedecer as vias 
cicláveis e as pedonais, é muito difícil 
fazerem-nas coexistir no mesmo 
espaço o que nem sempre se 
consegue com respeito pelas regras de 
conforto e segurança desejáveis. 
Também se analisarmos do ponto de 
vista da pendente desejável dos 
percursos, para que a opção geral se 
generalize ao uso da bicicleta em 
detrimento dos outros meios de 
transporte, é que ela não exceda o 
valor de 10%, sob pena de se traduzir 
em elevado esforço de locomoção e 
isso constituir motivo de abandono da 
ideia. Em termos de sinalética, temos 
uma vasta área de passadeiras para 
peões, iluminados com leeds para que, 
à noite as pessoas não tenham 
qualquer tipo de problemas em termos 
de as usufruírem com segurança. 

Sim Já respondida na questão anterior 
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O aumento da criação de espaço 
público em si, tem sido uma das 
políticas deste concelho, a par de 
alguma diminuição da área de 
estacionamento junto a esses espaços, 
centrando-os mais em parques de 
estacionamento estratégicos. É esse o 
nosso caminho, nomeadamente 
promovendo o espaço público, inclusive 
dentro da cidade. Houve alguma 
preocupação em devolver passeios, 
aumentar passeios, alargar passeios, 
mas há muito ainda a fazer. 

Sim 

Não temos nenhuma que 
especificamente refira isso. O que 
temos é um plano de acção que prevê 
a requalificação da envolvente da 
primeira periferia da cidade e com isso. 
Queremos criar condições confortáveis 
de estacionamento automóvel e criar 
condições para que as pessoas 
possam aceder, ou por autocarro ou 
sobretudo a pé ao centro da cidade. 
Essa medida leva, esperamos nós a 
que as pessoas estacionem cada vez 
mais longe do centro da cidade, ou 
seja, não tragam o carro para o centro. 
Está prevista a construção de novo 
parque de estacionamento fora do 
centro histórico, para que liberte o 
centro histórico do automóvel, pelo 
menos em termos de estacionamento. 

Sim É, também, um pouco daquilo que já 
respondi na pergunta anterior 

19 

Temos uma acção incrementada, a 
vários níveis, da polícia municipal. A 
nossa acção focaliza-se em termos 
pedagógicos e de orientação 
estratégica da actuação da polícia 
municipal nesse sentido, sendo que 
também possuímos serviço de reboque, 
ou seja, aumentando a autoridade que 
temos que ter nessa área. 

Temos implementado várias medidas 
nesse sentido. A questão é que isso já 
é um caso de polícia. Creio que é como 
em todos os outros municípios. Por 
mais acções que se façam, como 
aumentar o espaço reservado ao peão 
e reduzir o espaço reservado ao 
automóvel, reduzir áreas de 
estacionamento e, às vezes, nem a 
polícia consegue actuar sobre isso no 
que se refere ao estacionamento em 
segunda ou terceira fila. Quanto a isso 
já pouco ou nada há a fazer. É 
necessário a sensibilidade das pessoas 
para terem condutas mais cívicas. 

Não temos medidas, a não ser acções 
de policiamento, no sentido de se fazer 
cumprir o próprio código da estrada, 
tudo em benefício da normal circulação 
automóvel. 

Não temos medidores específicos para 
isso. 

Estamos, rua a rua, a verificar o 
estacionamento sem regras, 
completamente indisciplinado e tentar 
de uma ponta a outra da rua, conseguir 
disciplinar esse estacionamento no 
sentido de o articular para que acabe 
por haver mais estacionamento, mais 
fluidez e mais mobilidade, tanto 
rodoviário como pedonal. Estamos, 
inclusive, a pensar dotar certas ruas 
com um só sentido. Estamos a 
desenvolver esses esforços. 

20 Aumentando mais o espaço público e 
limitando o que existe. 

No plano de mobilidade para todos, 
está previsto fazer a adaptação de uma 
série de percursos para bicicletas e 
peões, alargando passeios, eliminando 
obstáculos, fazendo uma sinalização 
adequada, etc. 

Mais uma vez a implementação da 
ciclovia, mas cuidado para não 
estarmos a beneficiar em excesso o 
ciclista em prejuízo do peão. De 
qualquer forma isso traduzir-se-á em 
aumento do espaço público. 

Aumento das zonas pedonais, criação 
de mais passeios em zonas que não 
existem e a criação de corredores 
articulados. 

Essa resposta é claramente aquilo que 
já disse nas questões anteriores. 
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O condicionamento para a zona 
histórica e o recurso ao parqueamento, 
embora o nosso centro histórico nesse 
aspecto seja muito complicado porque 
não temos muito espaço livre. O ideal 
seria a construção de estacionamento 
subterrâneo mas, quer em termos de 
infra-estruturas quer em termos de 
custos, isso é muito difícil e não está 
previsto e, mais uma vez, para além da 
filosofia de parques exclusivos à 
superfície e já existentes, o 
regulamento e condicionamento do 
trânsito é o que se está a fazer e ter, a 
montante da zona histórica, na periferia 
da cidade, alguns parques de apoio. 

Tem vindo sempre a ser feito, 
nomeadamente na zona histórica e, à 
medida que se vai construindo a 
cidade, tem havido sempre essa 
preocupação. 

Os parques de estacionamento na 
envolvente cuja acção directa é retirar 
esse estacionamento das zonas 
residenciais e a já falada requalificação 
da primeira periferia que leva também 
a que se propicionem condições de 
estacionamento mais favoráveis. 

O Plano de Mobilidade contempla 
medidores. Ele é parte da A21L. 

Não temos, propriamente, zona 
histórica. Há uma zona central que é o 
casco mais antigo da cidade. A cidade 
da Régua, não tem, propriamente, 
zona histórica. Temos uma zona de 
comércio tradicional, e tem havido uma 
reacção enorme dos comerciantes 
para a dificuldade que têm tido com a 
falta de lugares de estacionamento. 

22 

Paragens temporárias, só com recurso 
aos parcómetros existentes na cidade. 
Em relação aos residentes, têm 
permissão para estacionarem junto às 
suas residências, à semelhança do que 
vem acontecendo no centro histórico, 
ou seja, quem lá mora tem permissão 
de estacionar, em espaços 
devidamente definidos. Cargas e 
descargas, não há nada de novo. 

Temos regras e uma situação de 
estacionamento no PDM, ou seja, 
exige-se que, nas novas construções 
haja uma dotação de estacionamento 
que preencha as necessidades dos 
novos residentes, no interior das 
mesmas e, também, ao nível da 
dotação do estacionamento público o 
que, aliás, também já é obrigatório por 
força de uma portaria que prevê uma 
dotação de estacionamento público. 
Por outro lado, o público serve de 
pressão sobre as questões do 
estacionamento temporário. 

São os parcómetros e a continuação 
da sua implementação, tanto no centro 
como já em fase de alargamento 
territorial e a rotatividade do 
estacionamento em zonas comerciais, 
com a imposição de tempo limite de 
aparcamento. Mesmo neste momento, 
os moradores da zona histórica já têm 
horários de entrada e de saída, isto é, 
há regras associadas ao 
estacionamento e acesso dos próprios 
residentes na zona histórica. 

Cartões de estacionamento para 
residentes e para comerciantes locais. 

Temos o estacionamento nas vias 
mais próximas do comércio tradicional, 
ou seja, nas zonas de maior pressão e, 
para que haja mais mobilidade, no 
estacionamento, implementamos 
parcómetros não em toda a cidade, 
deixando, por exemplo, o parque de 
estacionamento que temos, gratuito, 
para quem não quer pagar um custo 
de estacionamento, ou seja, quem não 
quiser pagar no parcómetro, deixa no 
parque, quem quer beneficiar da 
proximidade, coloca no parcómetro e 
paga o custo dessa proximidade, 
sempre com duração estimada, para 
que se possa garantir o princípio de 
rotatividade. 
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23 Não se fez nada, embora seja uma 
preocupação. 

Paralelamente à questão da mobilidade 
para todos, temos já pensado 
desenvolver um plano geral de 
mobilidade. Ainda não sabemos se 
vamos, efectivamente, adjudicar esse 
plano, porque, se calhar, ele faria mais 
sentido se fosse elaborado à escala 
metropolitana e uma das questões a 
abordar seria, precisamente, a questão 
das cargas e descargas, que não se 
colocam com tanta premência no caso 
da Maia como no caso do Porto, mas 
que já começa a ter algum significado 
nas zonas mais centrais e até a 
determinadas horas do dia. De 
qualquer forma, ainda não temos ideia 
definida daquilo que vamos fazer. 

É o próprio projecto de regulamento 
municipal de cargas e descargas que 
isso prevê. 

O Plano de Mobilidade prevê tratar 
dessa questão 

O serviço de cargas e descargas está 
regulamentado em termos temporários, 
tendo inclusive, sido implementada a 
medida de, nas ruas principais, só se 
autorizarem as cargas e descargas 
durante um período de manhã e outro 
ao fim do dia. Há, também, a 
existência de baias para esse efeito. 

24 

As medidas, foram a primeira rede que 
já está criada e as redes que já temos 
em perspectiva e que se desenharam 
assim: Olhou-se para o concelho, por 
cima, teve-se a ideia de quais as áreas 
que são centralidades, centralidades 
essas que normalmente até estão 
associadas a parques naturais que 
queremos criar em rede e procuramos 
criar uma rede de ligação, quer pedonal 
quer de ligação às estruturas 
rodoviárias a que as pessoas possam 
aceder. 

Sim, é tudo uma questão de altimetria. 
Porque não é muito fácil implementar 
uma rede desse género, dado termos 
zonas do concelho com inclinações 
muito acentuadas. Foi isso que 
verificamos há uns anos atrás, quando 
quisemos implementar um projecto de 
bicicletas urbanas. Instalamo-las em 
zonas seleccionadas e, agora, com as 
novas modalidades de transportes, 
nomeadamente o Metro de superfície, é 
possível criar uma rede mais interna, ou 
seja, ao miolo da cidade, para estações 
de Metro e pólos de serviços, por 
exemplo escolas, unidades de saúde, e 
outras. Estamos a estudar uma 
reestruturação assim. 

A ciclovia é uma via extensa que liga 
os pontos da cidade mais procurados 
até às suas áreas mais periféricas. 

A nossa rede ciclável está pensada 
para o meio urbano, não para a 
periferia. 

Já foi respondia anteriormente 
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Ainda há pouco na zona urbana. Há, 
contudo, uma tentativa de fazer 
ligações. O nosso master plan do 
centro histórico já prevê fazer 
corredores de ligação em espaços que 
ainda existem livres, incluindo o recurso 
a parcerias com quintas privadas, 
fazendo ligações pedonais ou cicláveis 
dentro da cidade. Aí deparamos, por 
vezes, com problemas de topografia, 
nomeadamente em relação ao rio. A 
escarpa da serra era uma zona que 
depois de reabilitada em termos 
paisagísticos poderia ter percursos 
deste tipo a ligar à cidade, tendo-se, 
também, pensado na utilização do 
canal da REFER com ligação à ponte 
Maria Pia, como zona pedonal que 
estabeleça a ligação a um parque lá 
localizado e próximo da cidade, com 
ligação à ponte do Infante. Só que esta 
intenção não passa disso mesmo, dado 
não depender só do município e, 
portanto, não ter a única acção sobre 
isso, dependendo, em consequência, 
das parcerias que conseguir fazer. Há 
essa intenção mas nada ainda está 
feito. Dentro da cidade h+á muito 
pouco, ainda. 

Já respondido através da resposta 
anterior. Não mais do que já disse antes. 

Temos a rede ciclável, criação de 
alguns corredores e a intervenção na 
eliminação de alguns problemas a nível 
de qualidade da rede. 

Idem 

26 

São acções muito pouco dependentes 
de nós e não nos debruçamos muito 
nesse aspecto, embora se possa, de 
facto, implementar sinergias e parcerias 
com operadores. 

Desconhece-se. A Câmara, 
directamente, não está a pensar tomar 
medidas, as quais só podem ter a ver 
com a intenção entre operadores, os 
quais devem, entre si, fazer por cumprir 
horários, tendo já havido acções 
promovidas pela Câmara, junto dos 
operadores, no sentido de se 
ultrapassarem essas questões. Nessa 
perspectiva, vão-se realizando acções 
junto dos operadores. 

O transporte público é uma concessão 
a um privado. E essa fiabilidade 
depende de duas coisas, quanto a 
mim: do preço para o utilizador e do 
conforto. Em termos do conforto, penso 
que o operador está a fazer um esforço 
no sentido de alterar e até renovar a 
frota. O custo depende muito das 
condições de negociação, nós 
sabemos que a população acha que 
deve haver mais autocarros a cobrir 
determinados trajectos mas também 
reconhecemos que o operador não 
pode porque não tem forma de 
corresponder. Sabemos que o 
operador está disponível para repensar 
todo o trajecto logístico no centro da 
cidade, mas isso implica ter que fazer 
contas e que só ia até um determinado 
patamar. 

Não temos medidas específicas 

Não temos medidas pensadas, dado 
que como o único garante da 
existência do s transportes públicos é a 
população escolar, ou seja, se não 
houver população escolar, não se 
justificava o transporte público porque 
não é muito usual a outra população 
utilizar o transporte público, ou, se 
utiliza, é em tão reduzido número que, 
se não fosse o transporte escolar, não 
tenho dúvidas que o serviço público de 
transporte já tinha desaparecido, 
porque deixava de ser rentável sob o 
ponto de vista económico. O que é 
impensável estar-lhes a exigir mais de 
aquilo que eles já fazem com bastante 
dificuldade. 
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27 
Através da maior participação possível 
em todos estes planos regionais, no 
sentido de melhorar, optimizando, a 
acção e cooperação entre operadores. 

Sim 

Ciclovia, parques de estacionamento 
para que progressivamente se 
incentive o andar a pé e de bicicleta, 
ferroviário nem pensar porque isso são 
dois mundos distintos que andam de 
costas viradas, até no aspecto de 
coordenação de horários. 

Não temos medidas específicas 

Criar parques de estacionamento, 
concretamente próximo da linha 
ferroviária e dos novos operadores de 
transporte, com a criação de uma 
central de camionagem. Mais uma vez 
com o comboio no centro de toda esta 
preocupação. Só que a CP é uma 
estrutura tão pesada, tão complicada, 
que é difícil conseguir implementar 
estas medidas. 

28 Não pensamos nisso. Sim 

Basicamente a cultura cívica. (Risos). 
Depois a sinalética. Pese embora o 
facto de termos que atender ao 
respeito e à forma com toda esta 
sinalética se liga entre si de forma não 
rigidamente imposta mas permissiva de 
um convívio entre os vários 
intervenientes. 

A implementação das vias cicláveis foi 
uma melhoria desse consórcio para 
além de outros projectos de tratamento 
do espaço público, com o afastamento 
da circulação automóvel, da sua 
restrição e com a atenção dada no 
tratamento das zonas residenciais, 
onde interviemos, fazendo essa 
segregação dessas questões e o seu 
tratamento. 

Dimensionando o espaço para o peão, 
restringindo o espaço para o carro 
àquilo que é o canal rodoviário 
necessário. 

29 

Trabalhando o espaço público e 
trabalhando os interfaces com os 
operadores de transportes. Fazendo a 
ligação entre uma coisa e outra para 
que, de facto, se possa fruir a vida. 
Tudo dependo do planeamento que se 
pretenda fazer e que já está a ser feito. 

Sim 

Ciclovia. Se nós conseguirmos fazer 
com que a bicicleta seja aceite não só 
como objecto de lazer mas de trabalho, 
com desempenho útil para o quotidiano 
das pessoas, acreditamos que seja 
possível em determinados pontos 
disponibilizar bicicletas para que as 
pessoas deixem o carro e venham de 
bicicleta ou a pé para a cidade. É óbvio 
que é preciso criar condições para que 
as pessoas acreditem no projecto, 
porque terem bicicleta para se 
deslocarem e não terem condições de 
conforto para as guardarem nos 
serviços e/ou equipamentos a que se 
deslocam ou, até, não serem vistos por 
parte dos automóveis como parceiros 
de igual directo de circulação, torna-se 
motivo de desconforto em termos de 
credibilidade do mesmo. 

Fundamentalmente o tratamento do 
espaço público, o aumento das zonas 
pedonais, medidas de desincentivo ao 
uso do automóvel, concretamente, 
invertendo o rácio entre a utilização do 
transporte colectivo e o automóvel. 

Novamente a nova ciclovia e melhorar 
os espaços públicos, no sentido de 
serem apelativos quanto à sua 
utilização, acompanhado de acções de 
informação e de sensibilização. 
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30 

As de lazer já se relacionam com a 
filosofia de utilizar o mais possível os 
percursos pedonais e de bicicleta. 
Todas as outras formas possam por 
inter-ligações de outra natureza, 
inclusive por tomadas de atitude, a 
começar por nós próprios, como, por 
exemplo, fazendo a renovação de 
frotas com opção por frotas movidas a 
energias mais eficientes e amigas do 
ambiente. 

É um pouco difícil nós promovermos. 
Depende das pessoas. Agora, que 
fazemos chegar informação sobre 
esses benefícios, isso fazemos. 

Já respondido. 

Medidas relacionadas, por exemplo, 
com o aproveitamento do nosso antigo 
circuito automóvel que já é utilizado 
para isso, mas vamos melhorar as 
condições para aumentar e melhorar 
essas condições. Aliás, Vila Real é 
conhecida pela forma inusitada como as 
pessoas aderiram aos passeios a pé, o 
que nos vocaciona para melhorar as 
circulações ao nível global da cidade. 

Nas viagens sistemáticas não temos 
medidas pensadas. Nas de lazer elas 
resumem-se à nossa ciclovia. 

31 

Passa por tudo o que já se disse, além 
do reabilitar do espaço público, dando-
lhe uma diversidade possível, mesmo 
em termos paisagísticos. Tudo isso 
está ligado à rede de parques que 
constitui uma rede interligada com 
meios de acesso saudáveis. 
Aproveitamos, também, em termos de 
planeamento urbanístico, a existência 
de linhas de água que têm ligações 
entre esses parques e o mar, sendo 
nossa intenção fazer corredores de 
circulação junto às linhas de água, 
estando esse estudo a dar os primeiros 
passos. 

Mais uma vez remeto isso para o tal 
plano de execução que tem um 
conjunto de medidas que vão melhorar 
significativamente a qualidade do ar, 
não só ao nível da mobilidade mas, 
também, a outro nível. E no próprio 
plano de sustentabilidade para todos 
também, dado que com ele se pretende 
alargar passeios e eliminar obstáculos, 
melhora a sinalética, melhorar o 
equipamento urbano, etc. 

Tudo o que se tem vindo a dizer tem 
por objectivo aumentar a qualidade do 
ambiente urbano. A questão é se 
resulta. 

Muitas medidas, além do tratamento de 
zonas de reservas ecológicas, o 
aumento das áreas verdes, a 
continuação de qualificação de nosso 
parque urbano, até medidas de 
monitorização da qualidade do ar, do 
ruído, ou seja, uma série de medidas 
relacionadas com a melhoria da 
qualidade do ambiente urbano. 

Reabilitação do espaço público e 
criação de parques de estacionamento, 
para que se promova a retirada do 
automóvel do espaço público, para que 
as pessoas dele possam usufruir com 
mais qualidade e segurança. 

32 Já respondido antes. 
Quando traçamos os circuitos ou as 
vias, tentamos tudo fazer para que elas 
sejam francamente disponíveis. 

Já respondido. 

No fundo, é criar as condições para a 
implementação de ciclovias urbanas, 
para promover os percursos cicláveis 
na cidade, com segurança, etc... 

O facto da nossa ciclovia ser ribeirinha 
já tem por isso um potencial de 
aspecto aprazível, para além de 
possuir equipamento de apoio e 
condições de segurança e boa 
iluminação. 
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33 

Uma medida é a da redução da 
concentração de automóveis. Além 
disso, adoptando novos combustíveis e 
renovando a frota existente, por outra 
mais eficiente e amiga do ambiente, é 
outra medida. A arborização é outra. 
Estas medidas estão intrinsecamente 
assumidas e os críticos até já aceitam 
melhor estas coisas e até já se planeia 
assim, sendo que no concelho já se 
evolui em termos da promoção dos 
espaços públicos. 

Reduzindo as emissões ao nível dos 
veículos, tirando-os, o máximo, das 
zonas edificadas e intervindo, também, 
ao nível de outras fontes emissoras, 
designadamente unidades industriais 
mais poluentes. 

Nada. A esse nível ainda vamos a 
reboque, ou seja, quando está a ser 
degradado é que reagimos. Não temos 
medidas preventivas. 

Não temos nada previsto, a não ser a 
monitorização da qualidade do ar e o 
desincentivo ao uso de transporte 
automóvel individual. 

Quanto mais se restringir a circulação 
automóvel no centro da cidade, 
melhor. Só que isso vai depender de 
vários factores. Refiro, novamente, a 
existência de uma via que retire o 
trânsito de passagem pelo centro da 
nossa cidade, só que isso não 
depende de nós. Posso referir que, um 
estudo feito pela TIS (???), 70 a 80%, 
seguramente 80% de trânsito que 
atravessa a cidade, não nos diz 
respeito. É tráfego que vem, atravessa 
e que, no fundo, não nos deixa mais 
nada que não seja a poluição. É, para 
nós, fundamental, esta questão do 
IC26 que deve entroncar aqui com o 
nó da A24, no sentido de podermos 
reduzir, de um momento para o outro 
para metade, a quantidade de tráfego 
que atravessa a cidade. A partir daí, 
teremos as condições para podermos 
trabalhar num outro sentido, tratando 
só o nosso tráfego, implementando 
medidas restritivas e de ordenamento 
com outra visão. 

34 

Não. O nosso agendamento está numa 
fase em que tem uma versão 
preliminar, ainda, do plano de acção. 
Tudo o que disse, até agora, é assim: A 
A21 pode ser um documento formal 
que vai existindo mas há, na verdade, 
práticas do próprio município, 
independentemente de ter A21 ou não, 
que já vão de encontro às linhas 
estratégicas que uma A21 aponta e, 
portanto, tudo o que disse até agora, 
são acções que, independentemente de 
ter existido A21 já para lá íamos. Agora, 
o documento formal da A21 do plano de 
acção tem a sua versão preliminar 
terminada. Vai ser revista e, depois, 
faz-se a aprovação. Apesar de todas as 
medidas que lá estão espelhadas em 
termos formais e de documento, na 
prática ainda não se iniciou nem se 
encetou nenhuma acção que isso vise. 
Essa é uma das medidas apontadas, 
sempre no âmbito regional, uma vez 
que não faz sentido tomá-las 
isoladamente. 

Não me parece que isso esteja nas 
competências municipais. Agora, o que 
existe é o próprio Metro em articulação 
com a STCP e aí, sim, existe um pouco 
essa noção de integração. Com os 
outros operadores, não temos 
conhecimento. 

Era desejável e pensou-se nisso desde 
que a inter modalidade fosse um facto. Não 

Na nossa realidade, a questão dos 
transportes públicos não nos leva a 
pensar nesse assunto, dado ser uma 
questão acessória, tirando a questão 
do comboio, dados estar fortemente 
dependentes do transporte escolar. 
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35 

Concretamente, não digo que sim. 
Agora, que o concelho está a trabalhar 
em conjunto e está integrado, aliás, a 
própria A21 foi desenvolvida no âmbito 
do eixo atlântico e, assim, todo o 
trabalho está a ser feito numa 
perspectiva de região integrada 
estando, o nosso trabalho, está a ser 
feito em parceria, havendo grandes 
linhas que vão ser comuns. Além disso, 
há a criação de ligações fortes com 
pólos universitários, inclusive com 
Aveiro. 

Também não nos compete a nós. Não. 

Espera-se que com a passagem do 
TGV em Braga, esta ligação 
Guimarães-Braga se transforme em 
motor fundamental para a própria 
região. 

Não 

É, para nós, uma questão central e 
estruturante a electrificação da linha da 
CP; só assim é que se dará resposta à 
questão colocada. 

36 
Há intenção mas nada está definido. 
Temos promovido workshop nesse 
sentido. 

Penso que isso já existe um pouco. 
Mas, das poucas linhas ferroviárias que 
aqui passam, aliás, só temos a linha do 
Minho e temos interfaces com o 
transporte ferroviário. 

Passa pela ligação Guimarães-Braga. 
Se isso acontecer, haverá a criação 
dessas plataformas. Caso não haja e 
como a estação ferroviária é final, não 
há continuação, o que se torna 
complicado para isso. 

Não. Só rodoviário. 

Não implementado, mas a implementar 
de acordo com resposta já dada à 
pergunta colocada no que respeita às 
plataformas intermodais. 

37 

Não se pensou nisso assim de maneira 
tão estruturada com esse objectivo 
mas, na prática, tem-se desenvolvido 
um pouco isso, não tanto no 
redimensionar de estradas para, 
eventualmente, diminuir faixas e 
aumentar, mas mais quando se constrói 
de novo, uma vez que nos territórios de 
tecido consolidado é mais difícil fazer 
isso, deixando que a parte destinada 
aos peões seja grande e larga o 
suficiente. 

Sempre que possível. Depende das 
vias que estamos a falar. Há a 
preocupação de distribuir bem este tipo 
de vias e, para cada uma delas, temos 
larguras de passeios e, em alguns 
casos, faixas para jardins, árvores, 
equipamento urbano, etc. 

Sim 

É uma das nossas grandes guerras. Ou 
seja, contraria aquela lógica que se fez 
atrás, de construir vias proporcionais ao 
aumento de fluxo. A nossa realidade em 
termos urbanos é totalmente diferente 
do que era no passado e nós temos 
agora condicionantes históricas. Como 
agora está em construção a A4, 
montámos um plano rodoviário de 
execução de circulares, de libertação de 
tráfego, evitando a circulação no centro 
e que nos permite planear uma 
estrutura ----- que de alguma forma, 
contribui, para a retirada de um 
conjunto de veículos da nossa zona 
central, dando assim espaço aos peões, 
bicicletas e transportes públicos. Além 
disso, temos no nosso plano o 
redimensionamento das vias de 
circulação local, com vista a evitar o 
estacionamento abusivo, devendo-lhe 
só o caracter de circulação e não de 
estacionamento, destinado aos peões e 
espaço público sobrante. A nossa 
preocupação é redimensionar as vias 
conforme o tráfego e o número de 
peões que lá circulam. 

Vão ser implementadas essas medidas 
com enfoque para a garantia do 
conforto do peão e da fluidez do 
tráfego rodoviário. 
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38 
Há intenção de se fazer um plano de 
mobilidade concelhia. A partir daí está 
subjacente esse conceito. 

Sim, temos isso já definido. Temos uma 
rede distribuidora principal, uma 
intermédia e uma eminentemente local. 

Isso já existe a nível concelhio, não 
acho que isso se vá alterar muito. Sim 

Continua a ser designada e tida como 
via principal e eixo marginal e as 
coutras serão artérias que irão 
conduzir aos diversos pontos da 
cidade, mas estruturadas sempre 
nessa via marginal. 

39 

Estamos a começar com o centro 
histórico. É o primeiro caso dessa 
natureza. Temos consciência que não é 
fácil porque temos, de facto, culturas 
enraizadas e não é fácil. Também as 
alternativas para que as pessoas 
adiram a essas soluções, são difíceis. 
Vamos começar com o centro histórico 
e depois há intenções, na zona da 
Câmara, de criar um grande centro 
cívico, diminuindo a área de circulação 
automóvel, fechando ruas ao trânsito, 
ou seja, hierarquizando um pouco as 
vias. 

Sim, sempre que possível. A ideia base 
é mesmo esta, podendo, muitas vezes, 
não ser exequível, dado existirem 
troços que não permitem essa 
implementação. 

Sim Sim 

Reduzindo o espaço para o automóvel 
e libertando espaço para peões, 
criando parques de estacionamento na 
periferia, por forma a retirar o 
automóvel do centro. 

40 

Existe em intenção académica. Na 
prática, ainda não. Já se abordou essa 
temática em workshop . As pessoas 
ficaram mais sentidas. Agora é preciso 
ir para o terreno e ver qual a viabilidade 
e o tipo de adesão. 

Não, não temos futuro por aí. Não Não Não 

41 

Já há intenção de se concretizar isso 
em termos físicos e já está presente em 
quem gere o concelho essa intenção, 
inclusivamente, no plano de acção da 
A21 tentamos apontar como medidas a 
ligação destas ideias com a ligação a 
um ponto turístico, sendo que aí vão 
colidir os pontos turístico-culturais, de 
lazer, da natureza, seleccionando 
público em função desta temática. 

Sim 

Sim, já respondido anteriormente. Até 
porque temos na nossa A21 a rota dos 
museus, a rota dos jardins, a rota do 
património, etc. 

Sim. Está muito pensado para a 
população estudantil, concretamente 
pensando nos alunos da UTAD e de 
alunos do 2º e 3º ciclo e equipamentos: 
Teatro, Biblioteca. 

É o percurso ciclável na frente 
ribeirinha. 

42 É outra medida apontada. Sim 

Sim, temos previsto implementar, mas 
é mesmo muito difícil. A radial que 
referi antes só é viável com corredor 
bus e, para aí, temos previsto a sua 
implementação. 

Vontade temos, mas na zona do centro 
urbano não temos possibilidades 
nenhumas. Equacionámos isso, mas é 
muito difícil de implementar. 

Não. A cidade não tem dimensão para 
isso. 

43 

Há intenção. Houve supressão de 
lugares de estacionamento, mas é 
muito mais difícil porque é preciso 
alternativas e é difícil, quer em termos 
económicos, quer em termos de espaço 
disponível, mas estamos, em termos de 
planeamento, a caminhar para aí. 

Já temos previsto. Naõ Sim 
Já respondido, quando se falou em 
parques de estacionamento na 
periferia. 
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44 
Subterrâneo não temos em vista. Existe 
um parque de estacionamento com 
essas características no centro 
histórico. Mais não temos. 

Não temos Sim, temos previsto. 

Com toda esta especificidade, não. Mas 
temos previsto permitir ao moradores 
utilizar o parque subterrâneo a custos 
controlados. Ou seja, é aproveitar 
soluções, não é criar. Outra solução são 
as tarjetas para residentes. 

Temos um conjunto de parques de 
estacionamento que queremos 
implementar e essa é uma aposta que 
temos em termos de mobilidade na 
A21L, que darão resposta às zonas de 
maior pressão em termos de 
estacionamento. Parques esses que 
queremos que sejam subterrâneos, 
para que se liberte espaço à superfície, 
devolvendo-o ao peão. 

45 
Não se pensou, ainda, mas o município 
está receptivo a isso, desde que essa 
estrutura seja da sua gestão. 

Não se adequa à realidade. 
Se as plataformas intermodais vierem a 
existir, sim, até porque são uma razão 
de ser disso mesmo. 

Sim, dependendo do Plano de 
Mobilidade 

Sim. Um dos parque de 
estacionamento pensado é junto à 
estação de caminho-de-ferro e que é, 
claramente, um espaço de 
estacionamento intermodal. 

46 Não está pensado. Desconhecemos que se tenha 
trabalhado nisso. 

Vimos isso em Barcelona mas não é 
exequível no nosso caso, face á nossa 
realidade. 

Não. A nossa realidade não permite 
isso. Vimos essa solução em 
Barcelona, achámo-la muito 
interessante, mas é Não 

Não está pensado, é pertinente, mas 
não está pensado, dada a dimensão 
da Régua não justificar uma coisa 
destas. 

47 
A boa prática  que o plano de acção 
aponta é essa, mas o concelho ainda 
não pensou nisso. 

Desconhecemos que se tenha 
trabalhado nisso. 

Sim. Com a implementação do 
regulamento próprio. Sim 

Já estão implementadas as acções 
respondidas anteriormente e que se 
relacionam com essa temática. 

48 Temos já várias medidas 
implementadas nesse sentido. Sim Já respondida antes. 

Não. Só centro, porque tem a ver com a 
topografia e alargar esses percursos é 
desaconselhável por ser inviável. 

Já respondida 

49 Intenções, sim. Sempre que possível, sim. Já respondida antes. Autocarros, sim. Bicicletas, não. Já respondida 

50 Sim, em termos de espaço público e 
equipamento urbano. 

Está previsto no plano de 
acessibilidade para todos. 

Já estamos a levar a efeito acções que 
visam dotar os locais de espera de 
mais conforto e segurança. 

Vamos fazer um projecto geral de 
implementação de paragens cobertas 
em unidades com outros 
melhoramentos. 

É uma aposta que estamos a levar a 
efeito com muita determinação 

51 
Surgiram ideias em workshop mas tem 
que se ver se pode ser posto em 
prática e quem vai gerir essa temática. 
Não há grande adesão. 

Só existe ao nível dos operadores 
privados municipais que, às vezes, 
adequam a dimensão dos autocarros 
às necessidades de transporte. Fazem 
eles essa gestão. A Câmara não 
intervém nesta matéria. 

O que o plano de acção aponta é para 
um táxi autocarro, em que as pessoas 
telefonam e, agrupando-as, vai um 
veículo desses a esse ponto buscar as 
pessoas. 

Não está explícito mas temos muitas 
esperanças de o vir a fazer, 
especialmente quando se tiver bem 
clara a questão que é a 
sustentabilidade no futuro 

Não 

52 
São intenções espelhadas no nosso 
plano de acção. Só que a cultura 
portuguesa não vai muito nesse 
sentido. 

Não 
É muito difícil de implementar por 
incompatibilidade de horários e 
predisposição das pessoas. 

Idem, resposta anterior Não 

53 Sim. Na perspectiva de optimizar 
operadores existentes. 

Foi implementado mas, por falta de 
clientes, acabou-se com isso. Quer isso 
dizer que não há essa necessidade. 

Se se justificar, sim. 
Não. Só no centro urbano, dado a 
realidade das freguesias rurais ser 
outra. 

Não 
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54 
Só termos a linha do Norte e esta já 
está muito potenciada. Não temos 
estações ferroviárias nas condições 
referidas. 

Não está previsto Não está previsto implementar nada 
nesse sentido. 

Não. A via férrea funciona de Vila Real 
à Régua. De Vila Real a Chaves está 
desactivada, e nós vamos criar a 
ciclovia de lazer e queremos fazer a 
articulação entre determinados troços 
com o modo de carro, mas só a nível de 
lazer e turismo. 

Já respondido anteriormente 

55 

São ideias que estão a ser exploradas. 
O município e a área metropolitana em 
que estamos inseridos, também está a 
desenvolver projectos nesse sentido e 
a própria A21 aponta algumas linhas de 
actuação nesse sentido. O futuro vai 
por aí. 

Sim 

Relativamente à implementação de 
viaturas movidas a gás natural, não me 
parece que seja uma das políticas da 
Câmara adquirir viaturas a gás natural, 
até porque a opinião que ouço de 
técnicos especialistas na matéria é que 
não são de todo favoráveis à solução 
de gás natural. Em relação à 
implementação do biodiesel, sim. Gás 
natural, não creio. Não me parece que 
seja uma das políticas da Câmara 
adquirir viaturas a gás natural. 

Temos um projecto para isso. A nossa 
questão, é que a maioria da nossa frota 
é alugada. Nós não temos frota própria. 
Nós trabalhamos em regime de rent-a-
car, o que nos limita na acção. As 
únicas viaturas nossas são as de 
transporte de materiais, mas 
sinceramente não é muito bem recebida 
essa ideia. É que a mudança de atitude 
traz, normalmente, aspectos culturais e 
aspectos económicos, e quando 
fazemos o confronto 
ambiente/economia, temos que apelar à 
sensibilidade e nem sempre os 
decisores a têm. É uma questão de se 
fazer o trabalho base e, através de, por 
exemplo, realização de auditorias, 
provar e fazer ver aos decisores de que 
lado está a razão. 

Não 

56 Fizemos, no âmbito da A21, alguns 
fóruns participativos de âmbito geral. 

Primeiro é preciso que haja processo 
de participação pública e isso não 
tivemos. Os que temos feito não são 
especificamente sobre mobilidade. 

Não. 
Não. É uma preocupação clara. De 
registar que nós tivemos os fóruns mais 
participados a nível de diagnóstico. 

Não 

57 Não. Como não houve participação pública, 
a resposta é não. Não. Não 

Não 

58 Não. 
Não fizemos. 

Não. Não 
Não 

59 Não. 
Não 

Não. Não 
Não 

60 Não. 
Não sabemos. Pode haver informação, 
mas não a temos. Não. Não 

Não 

61 
Fizemos primeira análise e a próxima 
irá dizer qual a evolução durante este 
tempo. 

Não 
Não. Não 

Não 

62 
Não. Usam-se as estatísticas nacionais. 
O que quer dizer que o município não 
tem sensibilidade para essa questão. 

Talvez, não sabemos. Não. Não 
Não 
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63 Não Não Não. Não 
Não 

64 Não 
Não 

Não. Não 
Não 

65 
Não avaliação quantitativa e exaustiva, 
mas fez-se alguma coisa de como e 
onde podiam obter-se financiamentos 
para executar projectos desta natureza. 

Não 

Não. Sim 

Não 

66 Não há um trabalho sistemático sobre 
isso. 

Não 
Não. Sim 

Não 

67 

Não propriamente integradas, mas 
temos noção de alguns indicadores do 
movimento crescente que tiveram todas 
as ciclovias litorais. A ligação com o 
transporte em si, não está trabalhada 
nem aferida. Há a noção de quantidade 
em termos de uso desses espaços. 

Não. Era impossível responder 
afirmativamente a esse grupo de 
perguntas uma vez que nós não nos 
dispusemos a fazer isso. Não estava no 
nosso horizonte. 
Na A21L estamos só na definição do 
plano de acção. Ainda não o fechamos. 
Quando o implementarmos é que o 
poderemos monitorizar. Estamos a 
tornar os documentos que temos e os 
projectos em que estamos envolvidos 
em termos de A21L no que se refere à 
sustentabilidade, participados. Estamos 
a planear e, só depois, é que passamos 
para a fase de implementação e, só 
depois, então, a monitorização. 

Não. Não 

Não 

 
Tabela 2 – Respostas por entrevistas às questões-chave da matriz 
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5.3.3 Participantes na investigação  
 

Tendo em conta a adopção de nova metodologia, a investigação foi feita 

com recurso a deslocações a municípios, cujos participantes foram os 

interlocutores directos na mobilidade sustentável no âmbito dos processos da 

A21L. 

Neste tipo de abordagem metodológica, como é o estudo de caso, não se 

privilegia uma amostragem aleatória e numerosa, mas sim criteriosa ou 

intencional, ou seja, a selecção da amostra sujeita a determinados critérios que 

nos permitam aprender o máximo sobre o fenómeno em estudo.  

 
5.3.3.1 Estratégia de recolha dos dados  
 

A recolha de dados, neste estudo, foi exclusivamente feita pelo 

investigador e no contexto dos municípios portuguesas da Região Norte, 

baseando-se, fundamentalmente, nos inquéritos (entrevistas e questionários), na 

reunião de documentos (tarefas realizadas em computador), teste de avaliação e 

gravação.  

A população alvo: Coordenadores e agentes envolvidos na temática da 

mobilidade no âmbito dos processos da A21L.  

Selecção de amostra: Foram seleccionados os municípios cuja abordagem, 

por e-mail e telefone, mostraram disponibilidade para acolher a nossa intervenção 

no processo. 

Observação directa e participantes: Os inquéritos utilizados na recolha de 

dados foram os questionários e as entrevistas.  

As entrevistas, qualitativas, variam quanto ao grau de estruturação, desde 

as entrevistas estruturadas, até às não estruturadas. Neste estudo, optou-se 

pelas entrevistas estruturadas, por parecem mais adequadas neste contexto e por 

permitirem maior segurança ao investigador. Estas, foram conduzidas através de 

um guião, onde se encontravam algumas questões gerais e especificas, 

associadas às várias etapas do processo da A21L: Diagnóstico, Plano de Acção, 

e Monitorização.  

 



114 

 

5.4 A análise de conteúdo das entrevistas 
 

A análise de conteúdo, é uma técnica de tratamento de informação, não 

devendo, por isso, ser confundida com um método. Tendo por base o questionário 

acima apresentado, optamos por validar, duma forma coerente com a gravação 

das entrevistas, os conteúdos mais significativos.  

De acordo com as respostas obtidas, podemos resumir que, na fase de 

Diagnóstico, predominou um procedimento similar em todos os municípios 

entrevistados, tendo, para o efeito, sido adoptada uma análise quantitativa com 

base em dados estatísticos do INE, como indicadores de mobilidade; Quanto à 

análise qualitativa, esta teve, por base, inquéritos dirigidos à população em geral. 

Quanto às Medidas adoptadas para o Plano de Acção, parece haver 

algumas analogias, no sentido de se implementarem medidas que visem reduzir a 

circulação automóvel nos centros urbanos, procurando, deles, retirar os 

automóveis, criando parques de estacionamento na periferia e disciplinando o 

estacionamento dentro da zona urbana. Todos os municípios criaram bastantes 

áreas de ciclovias, sentindo-se terem mais uso na vertente lazer, começando, 

contudo, a terem uso, pouco, como percurso de deslocação, nomeadamente nas 

zonas ribeirinhas. 

A criação e o aumento do espaço público destinado ao peão e ao ciclista, 

têm sido uma das políticas da maioria dos municípios entrevistados. 

Relativamente à Implementação de Medidas do Plano de Acção, os 

municípios entrevistados, no geral, aplicam, sempre que possível, medidas de 

melhoramento da mobilidade, desde que sejam adequadas à realidade do seu 

concelho. Algumas das medidas já implementadas revelam que houve adequação 

da dimensão dos veículos de transporte colectivos ao número de utentes, 

procedendo-se, também, a uma adequação dos horários e frequência dos 

mesmos. 

De seguida, apresenta-se uma matriz que traduz os conteúdos por 

município, tendo por base as respostas obtidas.  
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Fases da Agenda 
21 Local Município de V. N. Gaia Município da Maia Município de 

Guimarães Município de Vila Real Município Peso da 
Régua 

Diagnóstico 

Numa primeira fase, houve a 
primeira metodologia de avaliação 
com recurso à avaliação local, ou 
seja, inquéritos. Estes inquéritos 
foram dirigidos à população em 
geral e não a escalões etário ou 
social em particular. Depois, na 
parte do diagnóstico, também se 
utilizou o método estatístico. 

O diagnóstico resume-se ao 
trabalho de recolha de dados 
disponíveis no INE e apenas isso. 
Não se realizaram entrevistas nem 
inquéritos. 
Foram tratadas e geo-
referenciadas as linhas de 
transportes e respectivos 
operadores. 

Este estudo foi feito para o 
diagnóstico, através da realização 
se 1000 inquéritos. Este estudo foi 
efectuado desde 1991 e teve por 
objectivo quantificar o número de 
pessoas que andavam a pé, de 
carro ou de transportes públicos, 
onde se percebeu perfeitamente 
que as pessoas na cidade andam 
mais de carro, nas zonas limítrofes 
ou seja, nas zonas mais rurais as 
pessoas andam mais a pé e de 
motorizada e de transportes 
públicos, sendo que neste 
momento também já estão a 
passar para o carro e estudaram-
se os circuitos todos dos 
autocarros 
Todo o transporte no 1º Ciclo do 
ensino básico é garantido pela 
Câmara Municipal. 

Foram feitos inquéritos à 
população e tratámos dados do 
INE. Como a A21 foi uma 
candidatura ao INTEREG, foi 
coordenada pelo Eixo Atlântico. O 
diagnóstico foi feito por uma equipa 
externa à câmara, logo apenas 
acompanharam esse estudo. 

Foi feito esse trabalho e, portanto, 
o diagnóstico de quais são os 
operadores de transportes 
públicos, o tipo de serviço que 
prestam, o nº de utentes que 
transportam. Esse diagnóstico foi 
feito através de inquérito feito 
directamente às próprias empresas 
de transporte. 
Fizemos esse balanço no âmbito 
da carta educativa. Foi feito de 
forma muito criteriosa, até porque 
isso se traduz em avultados 
investimentos para o município, 
através das novas exigências que 
temos com o ensino básico e pré-
escolar, onde a responsabilidade 
dos transportes é competência da 
autarquia. 

Plano de Acção 
Medidas 

A nível de transporte público os 
grandes investimentos são 
intermunicipais como é o caso do 
Metro. 
No campo do estacionamento os 
Parcómetros minimizaram a 
afluência.. Aumento dos passeios 
para peões e redução de espaços 
de estacionamento. Na prática foi 
tudo o que se fez até agora. 
Será que se considera inovador o 
que se vai fazer, agora, no centro 
histórico, fechando ruas ao 
trânsito? Vai, portanto, aí, haver 
uma limitação do trânsito privado. 
Criamos bastantes áreas de 
ciclovias, que sentimos ter mais 
uso na vertente lazer, mas que já 
começam a ter uso, pouco, como 
percurso de deslocação, 
nomeadamente na zona ribeirinha. 
O aumento da criação de espaço 
público em si, tem sido uma das 
políticas deste concelho, a par de 
alguma diminuição da área de 
estacionamento junto a esses 
espaços, centrando-os mais em 

Pensam adjudicar um plano de 
mobilidade universal que servirá 
para todos, em que uma das 
medidas é, precisamente, o 
fomentar a implementação de 
outros modos como a bicicleta, 
andar a pé, tudo complementado 
com a utilização dos transportes 
colectivos e outros tipos de 
transportes. Há, também, a referir, 
como interessante, o plano de 
execução dos “planos de medida 
da qualidade do ar para a Região 
Norte”, porque, o final desse 
trabalho - que ocorrerá 
sensivelmente em Março – vai ser 
um conjunto de medidas que cada 
uma das câmaras ou entidades 
envolvidas no projecto (como a 
Associação Empresarial 
Portuguesa, a STCP, e outros)  vão 
ter de estar obrigadas mediante um 
documento que cada entidade vai 
assumir e que os vai obrigar a 
implementar um conjunto de 
medidas, ao nível dos municípios,  
que promovam a utilização de 

Daquilo que depende só do 
município, há um ponto 
perfeitamente identificável, que é a 
acessibilidade à auto estrada, em 
Silvares, em que a rotunda começa 
a não responder aos fluxos de 
tráfego e nós temos que desnivelar 
os acessos à auto estrada e isso já 
está perfeitamente assumido. 
Temos uma ligação a Famalicão 
que tem um carácter urbano muito 
forte, temos a ligação ao parque 
tecnológico, queremos alargar a 
ligação ferroviária a Braga, tudo 
isso são medidas que 
correspondem a estudos feitos em 
fase de planeamento, sem 
especificamente estarem referidas 
nas medidas do plano de acção. 
Temos previsto, em termos de 
planeamento, a radial de transporte 
público, o que leva à melhoria da 
qualidade ambiental do centro. 
Temos, também em projecto, uma 
ciclovia que ligará pontos 
afastados da cidade e que passa 
pelo centro da cidade e tenta 

Tem uma matriz energética com os 
transportes colectivos e individual. 
Tem o centro coordenador de 
transportes que tem por objectivo 
organizar, coordenar e articular 
toda a oferta de transportes. 
O projecto estratégico nesta área é 
a elaboração do Plano de 
Mobilidade. 
Tem uma rede de ciclovias 
englobadas no meio urbano e o 
aproveitamento do canal 
ferroviário, numa óptica turística, 
sendo certo que há um troço que 
atravessa o meio urbano que 
queremos que tenha a 
complementariedade de inserção 
no meio urbano e em articulação 
com outros meios de transporte. 
 
Aumento das zonas pedonais, 
criação de mais passeios em zonas 
que não existem e a criação de 
corredores articulados. 

A A21 virou-se muito para dentro 
do próprio concelho, não tendo 
pensado na questão de como 
articular com os espaços 
envolventes. 
Essa questão foi pensada, 
inclusivamente a questão da linha 
de caminho-de-feero é vista como 
uma mais-valia que o concelho 
tem, o que representa um 
transporte limpo, em termos de 
energia, é uma questão que foi 
pensada e que deve ser 
incrementada, potenciada e 
divulgada, para que se verifique a 
sua utilização permanente e 
efectiva. Todavia, o comboio, pela 
sua frequência e horário, não se 
constitui um transporte público no 
qual as pessoas encontrem nele a 
solução para virem à Régua nele e 
voltarem para as suas freguesias. 
De qualquer forma, esta questão 
tem mais a ver com o nosso plano 
estratégico do que com o 
paradigma da A21. 
Promoveram, por exemplo, a 
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21 Local Município de V. N. Gaia Município da Maia Município de 

Guimarães Município de Vila Real Município Peso da 
Régua 

parques de estacionamento 
estratégicos. 
Houve alguma preocupação em 
devolver passeios, aumentar 
passeios, alargar passeios, mas há 
muito ainda a fazer. 

veículos amigos do ambiente, 
cortar ruas ao trânsito, bem como 
outras medidas existentes no draft 
do plano de acção plasmado no 
site da própria CCDRN. Depois, os 
municípios vão ser obrigados a 
executar o que estiver nesse plano.

passar pelos principais 
equipamentos e serviços para que 
a bicicleta não seja só um 
transporte de lazer, mas também 
de trabalho. Além disso, temos o já 
falado bom hábito das deslocações 
a pé. Temos é limitações à entrada 
de viaturas de cargas e descargas 
que só podem aceder ao centro a 
determinadas horas, as cargas e 
descargas só podem ser feitas a 
determinadas horas e em tempo 
limitado, temos zonas 
condicionadas ao automóvel ligeiro 
ao fim de semana,  
Nós queremos que a bicicleta seja 
também um meio de transporte e 
de trabalho, por isso é que 
estamos, no projecto estratégico de 
mobilidade, a fazê-lo passar pelo 
centro histórico, pela Câmara, ou 
seja, pelos serviços públicos e 
outros mais procurados pela 
população. 
Os parques de estacionamento na 
envolvente cuja acção directa é 
retirar esse estacionamento das 
zonas residenciais e a já falada 
requalificação da primeira periferia 
que leva também a que se 
propicionem condições de 
estacionamento mais favoráveis. 

criação de uma ciclovia na zona 
ribeirinha que vai unir os dois 
extremos da cidade, que é 
longitudinal a toda a frente urbana 
da cidade. Esta ciclovia foi aceite 
mais como via de lazer mas, 
através de fóruns realizados, foi 
dada a motivação para que ela se 
transforme como via de deslocação 
habitual. 
A questão da criação de parques 
de estacionamento e a disciplinar o 
estacionamento dentro da cidade. 
Esta medida, apesar de não ser 
inovadora, é uma media 
importante. 
Criar parques de estacionamento, 
concretamente próximo da linha 
ferroviária e dos novos operadores 
de transporte, com a criação de 
uma central de camionagem. Mais 
uma vez com o comboio no centro 
de toda esta preocupação. Só que 
a CP é uma estrutura tão pesada, 
tão complicada, que é difícil 
conseguir implementar estas 
medidas. 
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Fases da Agenda 
21 Local Município de V. N. Gaia Município da Maia Município de 

Guimarães Município de Vila Real Município Peso da 
Régua 

Plano de Acção 
Implementação 

Práticas da A21L já eram as 
práticas correntes do município, em 
trabalho integrado.  
Há intenção de se fazer um plano 
de mobilidade concelhia, a partir do 
centro histórico.  
Implementação de medidas 
relativas a parques de 
estacionamento, não estando 
previsto a construções de 
subterrâneos. 
Existência de somente intenção de 
implementação de várias medidas, 
garantindo no entanto que será 
essa a estratégia do município. 

O Município tem uma rede 
distribuidora principal, uma 
intermédia e uma eminentemente 
local. 
O Município aplica sempre que 
possível medidas de melhoramento 
da mobilidade e acessibilidade, 
desde que sejam adequadas à 
realidade do concelho. 
Houve adequação da dimensão 
dos veículos de transporte 
colectivos ao nº de clientes e 
procedeu-se também a uma 
adequação dos horários e 
frequência dos mesmos. 

Plataformas intermodais 
dependentes da linha do TGV. 
Implementação de medidas 
relativas à circulação automóvel e 
ao lazer dos munícipes com várias 
rotas de lazer. 
Adequação das estações de 
espera e da dimensão dos 
transportes colectivos, mas não 
dos horários. 
Não está previsto a implantação de 
interfaces intermodais. 
A solução gás natural para os 
transportes não é preferida. 

Pretende-se canalizar o tráfego 
para fora da cidade, deixando-o 
para peões e ciclistas, 
implementando medidas de 
limitação de circulação no centro. 
Implementação de medidas 
adaptadas à topografia da cidade. 
Aponta-se a preocupação com o 
público estudantil. 
A ques~tao do gás natural nos 
transportes públicos não se coloca 
pois a frota é alugada, apesar de 
haver preocupação com a 
adequação do serviço às 
necessidades das populações. 

Transportes públicos rodoviários 
pouco considerados pela realidade 
da cidade, tendo, no entanto, 
preocupação com o transporte 
ferroviário. 
Medidas para controlo do tráfego 
no centro da cidade já apontadas, 
aguardando a construção da via 
alternativa (A24); parques de 
estacionamento subterrâneos. 

Avaliação 
Realização de alguns foruns 
participados. 
Muito pouca monitorização e muito 
pouca avaliação dos resultados. 

Pouca participação pública. 
Ainda só na fase do Plano de 
Acção 

Nenhuma monitorização ou 
avaliação 

Nada mais feito além dos fóruns, 
avaliação de estudos para 
transportes sustentáveis e 
remodelação dos nós rodoviários 

Nenhuma monitorização ou 
avaliação 

 
Tabela 3: Resumo dos conteúdos das entrevistas / respostas dos questionários sobre mobilidade sustentável  
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No final da entrevista, a Eng.ª Sofia Pinho, do Município da Maia deixou a 

sua opinião sobre a temática, cuja mensagem se transcreve: 

 
“ (…) O que é importante, relativamente às pessoas que estão de fora da 

realidade das autarquias no que se refere às A21L, é que, por um lado, os recursos que 

se dispõem para concretizar determinadas tarefas, são limitados e cada vez mais. Por 

outro lado, a inter-acção, que é preciso que haja entre as várias entidades envolvidas, 

porque não depende só de nós, depende de muitas entidades conforme se vê e está 

reflectido nas questões colocadas, e bem, no vosso questionário. Também é preciso que 

as pessoas se disponham a colaborar para a concretização do plano de acção. Podemos 

identificar as necessidades, fazer o diagnóstico, colaborar na execução do plano de 

acção para um desenvolvimento sustentável, em articulação com projectos de 

desenvolvimento sustentável ao nível da área metropolitana do Porto só que, tudo isto, 

carece do envolvimento das pessoas. Ou seja, face a todos os documentos de orientação 

e a todas as medidas e acções que são propostas, estamos a ver se conseguimos, de 

forma participada, começar a chamar as pessoas, através do Concelho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável, que também criamos, a ver se conseguimos eleger 

algumas medidas e acções que, efectivamente, face aos recursos existentes e à inter 

acção que sabemos conseguimos arranjar e implementá-las. Aí, quando houver a 

proposta concreta de implementação, haverá um programa de monitorização. O tema 

abordado é muito actual e interessante e o questionário aborda conceitos muito evoluídos 

face à nossa realidade. 

 
 
No final da entrevista a Eng.ª Mercês Ferreira, do Município de Vila Nova 

de Gaia, deixou a sua opinião sobre a temática, cuja mensagem se transcreve: 

 
“ (…) Houve um percurso um bocado complicado porque, como se trata de uma 

matéria nova, as pessoas ainda não possuem know how, embora isto seja um know how 

pluridisciplinar, mas ele existe, o que não está é muito bem organizado. O nosso 

processo começou com uma empresa espanhola “sondage”, empresa essa que 

subcontratou muitos técnicos portugueses, técnicos muito jovens e, por isso, talvez por 

inexperiência, originou um período mau e daí o Porto ter abandonado, período muito 

conturbado neste processo, não tendo corrido muito bem assim. Entretanto houve cisão 

com essa empresa e depois criou-se uma nova equipa, da qual grande parte dos seus 
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elementos eram da anterior equipa portuguesa, a qual continuou, depois acabou por essa 

equipa também terminar e, na parte final de execução do plano de acção e agora na 

revisão do diagnóstico, quem estava a supervisionar o trabalho era a agência de 

Barcelona “ecologia”.  

 

 
Pela análise de conteúdos, parece evidente que, de uma forma geral, nos 

cinco municípios, existem os factores que se enumeram de seguida e que 

justificam o conteúdo da matriz acima referenciada:    

1 O aumento significativo do uso do transporte individual nos concelhos dos 

municípios analisados da região Norte, para viagens sistemáticas, com 

reflexos no aumento dos níveis de tráfego e no congestionamento, tem 

levado à introdução de soluções com efeitos retroactivos, como o 

sobredimensionamento das rodovias, o qual atrai mais veículos e a 

velocidades mais elevadas. Isto vem condicionar a liberdade de 

movimentos para outros modos de circulação, nomeadamente: i) redução 

da qualidade do serviço prestado pelos autocarros, aquando da lenta 

circulação em situações de congestionamento; ii) insegurança e 

desconforto para os peões e ciclistas, em situações de elevada velocidade 

de circulação. 

2 Os elevados valores de motorização, no centro urbano, implicam uma 

maior procura de estacionamento com consumo elevado do espaço, tendo 

repercussões ao nível da intrusão visual, reduzindo a qualidade do espaço 

público e tornando desconfortável e insegura a deslocação a pé. 

Também contribuindo para este facto, está a forma como o abastecimento 

urbano é feito na actualidade, com repercussões nefastas no 

congestionamento urbano e na qualificação ambiental, elevando os custos 

sociais. Fomentar um processo de abastecimento urbano mais eficaz 

constitui, por isso mesmo, uma forma de tornar a cidade mais dinâmica e 

mesmo racional, encarando, de forma séria e com soluções específicas, 

esta questão fundamental. 

3 O crescimento das zonas residenciais para locais afastados do centro, 

criou um problema de mobilidade para a população que aí vive, tornando-a, 
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necessariamente, dependente do automóvel. Por outro lado, verifica-se, 

muitas vezes que a qualidade do espaço público e as opções, em termos 

de infra-estruturas rodoviárias, não são adequadas à promoção de meios 

de transporte amigos do ambiente, tal como a bicicleta e o andar a pé. 

Urge, portanto, inverter esta situação, tomando medidas para que todos os 

cidadãos possam, pelo menos, optar por deixar o seu automóvel em casa, 

vivendo também de uma forma mais profunda o espaço público. 

Esta medida liga-se, de forma directa, com as políticas urbanísticas que 

devem contrariar a expansão urbana, para assim maximizar os recursos 

existentes e conferir ao transporte público massa crítica suficiente para o 

seu bom funcionamento.  

Tais factores, supra enumerados têm, como objectivos específicos: 

1 Desincentivar o recurso ao automóvel, com a introdução de medidas de 

limitação do número de veículos em circulação e respectivas velocidades, 

através do desenho urbano (reduzir o espaço destinado ao trânsito e 

soluções de acalmia de tráfego) e da sinalética. 
2 Diversificar os modos de transporte utilizados. 

3 Introduzir soluções inovadoras, para uma utilização mais razoável do 

automóvel privado. 

4 Integrar a bicicleta numa imagem inovadora, ou seja, como modo 

alternativo saudável, limpo e económico, introduzindo-a na perspectiva 

inter modal.  

5 Favorecer a mobilidade de modos alternativos não motorizados (pé e 

bicicleta). 

6 Privilegiar as questões de conforto e segurança dos peões e ciclistas. 

7 Assegurar uma boa ligação pedonal e de bicicletas dentro e entre o centro 

e as áreas periféricas. 

8 Potenciar o transporte público, incrementando a qualidade do serviço 

prestado.  

9 Aumentar a fiabilidade nos transportes públicos, no seio da população  
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5.5 Conclusões 
 
A forma como o abastecimento urbano é feito, na actualidade, com 

repercussões nefastas no congestionamento urbano e na qualificação ambiental, 

elevando os custos sociais, impõe se fomente um processo de abastecimento 

urbano mais eficaz, por forma a se tornar a cidade mais dinâmica e mesmo mais 

racional. 

 

Neste capítulo, procurou-se desenvolver um conjunto de entrevistas, cujas 

escolhas efectuadas procuraram reflectir um conjunto de medidas e acções, onde 

se pudessem detectar parcerias estabelecidas pelas estruturas municipais ligadas 

ao processo da A21L e que corporizam a vontade de todos os actores individuais 

da comunidade local, apesar de os movimentos que as consubstanciavam, na 

prática, assumirem um carácter extraordinariamente real na acção e nas 

alterações, promovidas, na maioria, pela governação local, respondendo, desta 

forma, à questão específica, de qual o enfoque dos vários actores na elaboração 

dos Planos de Mobilidade Sustentável no âmbito da Agenda 21Local.  

 

 Em termos de mobilidade sustentável nos processos da A21L, a avaliação 

dos municípios entrevistados revelou, de entre outros factores, que os elevados 

valores de motorização, no centro urbano, implicam uma maior procura de 

estacionamento, com inerente consumo elevado do espaço, com repercussões ao 

nível da intrusão visual, com a redução da qualidade do espaço público e com 

desconforto e insegurança nas deslocações a pé.  

 

Todas as respostas, sintetizadas na análise de conteúdo das entrevistas, 

constituem respostas orientadas no sentido da procura de consensos entre as 

motivações públicas do poder local e o interesse dos diversos actores da 

comunidade local que se movimentam na rede da A21L (Eixo Atlântico), face à 

mobilidade sustentável. Tal evidência procura, desta forma, responder à questão 

específica sobre de que forma, na prática, é exercida a democracia deliberativa 

na governação local. A obtenção de um maior protagonismo para a mobilidade 



123 

sustentável provou, na prática, ser essa a questão de fundo que orienta o 

comportamento e a praxis dos diversos actores colectivos da A21L. 
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CAPÍTULO VI  
 
CONCLUSÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

 

O processo de investigação, materializado nesta dissertação teve, como 

principal objectivo, a compreensão da relevância assumida pela governação local, 

bem como o seu impacto na dinâmica do processo da Agenda 21 Local. Para a 

consecução desse desiderato, recorremos ao estudo da problemática associada à 

introdução e maior protagonismo da mobilidade sustentável nos municípios 

portugueses. A organização formal do capítulo está, pois, em consonância com o 

objectivo declarado: Compreende a revisão de aspectos abordados nos capítulos 

de vertente teórica (2,3 e 4) e recorre ao de componente acentuadamente prático 

(capítulo 6), fundamentais para a apresentação da secção seguinte. Reflecte-se, 

nas próximas secções, sobre a aplicação e contributos do modelo de mobilidade 

sustentável no processo A21L, concluindo com uma breve apresentação de 

algumas sugestões para processos de investigação a desenvolver no futuro.  

  

6.1 Revisão dos principais aspectos abordados e análise dos resultados 
 

Como resultou evidente da análise dos capítulos 2,3 e 4, pretendeu-se 

obter um quadro conceptual que fosse capaz de apreender e compreender as 

dinâmicas da mobilidade sustentável no processo da A21L, as quais têm, na sua 

base, movimentos e direcções criados na sequência da identificação feita pelos 

vários actores, concretamente os municípios, de idênticas concepções face ao(s) 

assunto(s) suficientemente mobilizador(es), capazes de induzirem agregações e 

partilha de conhecimento e acção no processo. 

Foi com base neste quadro teórico que se procuraram, em toda a sua 

amplitude, os movimentos e os processos de mudança que caracterizavam a 

governação local e continuam a identificar a mobilidade sustentável no processo 

da A21L. 
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Para compreender essa tarefa, foi decisiva a opção por quatro conceitos 

fundamentais, sobre os quais assentou a responsabilidade de constituição da 

base conceptual utilizada e proposta: 

1- O enfoque da governação local na mobilidade sustentável, no processo da 

Agenda 21 Local. 

2- A intervenção das comunidades locais, na elaboração e execução de 

medidas e acções de políticas públicas. 

3- A cultura organizacional nos municípios, na coordenação de políticas 

públicas de mobilidade. 

4- Evidências das boas praticas e casos de insucesso de mobilidade 

sustentável, no processo da A21L, em contexto internacional.  

 

Desenvolvendo: 

 

1 - O enfoque da governação local na mobilidade sustentável, no processo 

da Agenda 21 Local  

 

Como foi referido, ao longo do trabalho, uma das formas, através da qual, 

os diferentes governos locais procuram desenvolver as suas medidas e acções, 

sobre a mobilidade sustentável, no âmbito do processo da A21L, é tentando 

integrar o seu âmbito num Plano Integrador Ambiental, sobre novas gamas de 

recursos e/ou actividades em que se inclua:  

- Um processo de gestão de conflitos e prioridades sociais entre múltiplas 

dimensões (necessário optimizar para um melhor suporte ao processo A21L), 

gerindo equilíbrio entre os seus benefícios e custos na partilha de soluções.  

- Um processo sustentável, em que o potencial de cada dimensão do sistema 

deve ser equacionado (económico, social e ambiental), representando um 

contributo vital para o desenvolvimento do processo da A21L. 

- Um novo olhar sobre a realidade e o conhecimento (os governos locais poderão 

empreender uma abordagem holística), pensando, organizando, intervindo de 

forma diferente, definindo um conjunto de políticas públicas que se enquadrem 
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num contexto de democracia deliberativa, base para uma intervenção, em 

direcção ao desenvolvimento sustentável. 

 

2 - A intervenção das comunidades locais na elaboração e execução de 

medidas e acções de políticas públicas 

 

A complexidade de toda esta implementação de políticas públicas na 

Agenda 21 Local, é um desafio à capacidade de pensar global, actuando 

localmente e à capacidade de pensar e agir, de forma sustentável. Neste sentido, 

os governos locais, como potenciais espaços de enquadramento e 

permeabilidade aos desafios que se apresentam no contexto da sustentabilidade, 

podem constituir-se como peças fundamentais de reorganização das sociedades, 

como orientadores e catalisadores das novas exigências que se colocam ao 

contexto societário e como autênticos agentes de mudança social. 

Quanto mais perto estiver o nível do poder junto das comunidades locais, 

mais fácil se torna promover o encontro de soluções colaborantes e igualmente 

repartidas. Os governos locais devem envolver, activamente, os actores locais, 

ajudando-os a identificar os problemas das suas comunidades, para que eles 

também se empenhem na sua resolução, promovendo-se uma 

consciencialização, uma responsabilização e uma intervenção colectiva. 

Parece consensual admitir que não é tradicional, na administração local 

portuguesa, o envolvimento das suas comunidades nos processos de 

planeamento e de intervenção, tal o resultado demonstrado pela análise de 

conteúdos às entrevistas realizadas neste estudo. Neste processo, as autoridades 

locais trabalharam em conjunto com membros de associações, empresários, 

políticos, residentes e técnicos, utilizando técnicas semelhantes às utilizadas 

pelos municípios espanhóis ao nível da participação e envolvimento, com recurso 

a fóruns de discussão e realização de workshops pouco significativos, realidade 

que nos surpreendeu, tendo em conta o alcance do próprio processo da A21L. 

Acrescente-se, ainda, que a participação será também uma questão de 

defesa de uma democracia deliberativa, em que a participação da comunidade 
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local é condição necessária para a consumação do processo deliberativo e 

democrático.  

Como referiram os entrevistados neste estudo, "as coisas já estão a mudar, 

mas mudam muito devagar, por vezes desesperamos porque queremos que as 

coisas evoluam mais depressa (….)". A lentidão inicial deste processo evolutivo 

reflectirá um período de inovação, de «incubação». Depois, com a apreensão 

global dos novos comportamentos, conhecimentos, tecnologias e investigação, 

com a partilha de experiências e de boas práticas de mobilidade sustentável neste 

processo da A21L, poderá ser divulgado – indivíduo a indivíduo, organização a 

organização – através de cadeias de difusão e influência, obtendo-se, assim, um 

efeito multiplicador e potenciador, fazendo com que todos, pouco a pouco, no 

tempo e no espaço, descubram a mobilidade sustentável como um objectivo 

prioritário, com o enfoque final na maximização do bem estar global das 

comunidades locais.  

 

3 - A cultura organizacional dos municípios na coordenação de políticas 

públicas de mobilidade  

 

Se se realça este ponto, é porque ele assume especial acuidade na 

compreensão da cultura organizacional municipal e na sua acção, no processo de 

políticas locais, sendo um contributo importante para uma melhoria contínua do 

processo da mobilidade sustentável no âmbito das A21L. Para tal salientam-se:  

- A força, a importância que a implementação e concretização do Plano de 

Ambiente – em que mobilidade sustentável é parte integrante – poderá ter na 

mudança e operacionalidade das políticas públicas da governação local.  

- O compromisso da participação, o qual leva a que as medidas e acções, na 

implementação de políticas públicas de mobilidade sustentável, se transformem 

em planos de acção sociais e colectivos. O processo participativo, na prática, 

revelou-se insuficiente, mas entende-se, numa perspectiva teórica, a acção 

colectiva, como uma necessidade técnica emergente dos processos de 

planeamento de mobilidade sustentável da própria A21L. 
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4 - Evidências das boas praticas e casos de insucesso de mobilidade 

sustentável no processo A21L, em contexto Internacional;  

 

Estamos, ainda, crentes e convictos que a análise e implementação das 

propostas internacionais apresentadas no estudo, constituirão uma alternativa, 

relativamente à metodologia aplicada à mobilidade sustentável no processo 

português, constituindo, também, um desenvolvimento importante para a própria 

A21L.  

Apesar de entendermos que as experiências internacionais valem o que 

valem, não descuramos a pertinência de que elas revelaram o grau de 

importância de que novos métodos de mobilidade são inovadores e solucionam 

muitos dos problemas de mobilidade urbana, pese embora o facto de, para tal, ser 

necessário implementar perspectivas flexíveis e inovadoras, em relação à tomada 

de decisão e de implementação, num enquadramento municipal colaborativo.  

 

Por todas estas quatro considerações resumidas do trabalho, julgamos que 

a nossa proposta de modelização para a concepção da mobilidade sustentável no 

processo da A21L, constitui uma importante ferramenta de elaboração de uma 

proposta de plano, cujas dimensões foram equacionadas numa perspectiva 

sensível à diversidade de olhares, práticas e interesses envolvidos no processo 

da A21L e cuja interpretação e estruturação, das diferentes etapas do processo, 

constitui uma nova perspectiva para os vários planos ambientais municipais, 

sendo que, a informação daí decorrente, proporcionará uma resolução alternativa 

ao problema objecto deste estudo. 

 

6.2. O modelo de mobilidade sustentável proposto, no processo da A21L  
 

A mobilidade sustentável possui características e condicionantes 

específicas quando referenciada no processo da A21L, assumindo-se como um 

instrumento de estudo privilegiado para acompanhamento deste processo.  
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A opção, materializada no referencial teórico que serviu de base ao nosso 

modelo conceptual, justifica-se com base na seguinte ordem de factores: 

1- Porque, tal como acontece noutro Plano Municipal, este modelo dá especial 

ênfase às questões de interdependência, quer na fase operativa, quer quanto às 

ligações promovidas na fase de auditoria levada a efeito entre os vários actores 

do município e da comunidade local.  

2- Porque, contrariamente a outras metodologias, a selecção de linhas 

estratégicas delineadas com a participação da comunidade local nas várias fases 

do processo de mobilidade, levará à formulação de programas de mobilidade 

sustentável ex-post e que são factores de mudança decisivos para a 

compreensão do processo da A21L, de forma a que este ocorra em rede. 

3- Porque, a interdependência entre a esfera económica, social e ambiental, é 

uma das características importantes para a mobilidade sustentável. 

4- Porque, apesar de incluir algumas lacunas, o modelo foi estruturado e 

devidamente ponderada a existência de interesses heterogéneos e de assimetria 

de poder, mesmo no seio da própria governação local, não deixando de incluir 

medidas e acções que representam a congregação de esforços dos vários 

actores no processo da A21L que partilham idênticos objectivos de mobilidade 

sustentável, uma hipótese claramente identificada pelo modelo para influenciar o 

processo e, assim, assumir, como factor decisivo para a explicação da dinâmica 

de mudança, a problemática da mobilidade sustentável no processo da A21L. 

 

6.3. Contribuições e recomendações futuras 
 
Alargando o foco 
 

Todo o processo de construção de políticas públicas deverá interagir com a 

estrutura tradicional hierárquico funcional já existente nos serviços municipais, 

mas recorrendo, também, a todo um novo conjunto de serviços municipais que 

aqui se propõem, como um Departamento Municipal de Apoio à Mobilidade e uma 

Infra-estrutura Integrada Municipal no âmbito da A21L, os quais devem nortear a 

sua actuação através de um conjunto de metodologias inovadoras, como a gestão 
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de projectos de intervenção integradora, intervindo, de forma coordenada, num 

espaço definido por um conjunto de competências e atribuições autárquicas que 

poderão ser orientadas de forma a responder às dimensões do processo da A21L. 

Este processo deverá ser sempre um processo participativo, devendo, também, 

acompanhar toda a dinâmica organizacional associada ao processo, em defesa 

de uma democracia deliberativa, articulando, também, com políticas nacionais e 

internacionais, do mesmo processo. Assim, os indícios empíricos, como o senso-

comum, sugerem que será mais fácil, para as autoridades locais, atraírem 

parceiros estratégicos com elevada dimensão para participarem nas parcerias.  

No que diz respeito ao encorajar uma maior participação de Stakeolders 

nas parcerias locais, as autoridades locais devem considerar, não apenas a 

questão da mobilidade mas, também, de que forma o envolvimento pode ser mais 

atraente e relevante para as mesmas. Os indícios sugerem que os municípios 

geralmente preferem parcerias que demonstram uma direcção clara, têm 

objectivos definidos, benefícios identificáveis, um papel definido para os 

participantes individuais, horizontes a serem alcançados relativamente a curto 

prazo e resultados tangíveis.  

A adopção da decisão, por parte dos decisores da A21L, relativamente às 

propostas e estratégias de mobilidade, juntando todos os tipos de parceiros e  

permanecendo numa parceria, assenta numa variedade de factores, incluindo 

uma percepção, por parte dos participantes, de que, as vantagens de um trabalho 

conjunto, pesam mais que os problemas que advêm de juntar indivíduos de 

sectores que têm objectivos, estruturas de gestão, culturas e valores diferentes. 

Esta percepção, segundo Selman, P.(2000), sugere que mais facilmente 

ocorrerá em lugares onde as autoridades locais forem encaradas como 

facilitadoras, em vez de controladoras e onde os membros de uma parceria 

nutram um respeito mútuo e uma sensação de compromisso partilhado face ao 

sucesso. 
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Propostas 
 

No seguimento da análise das entrevistas aos cinco municípios, propomos, 

como plano de acção de mobilidade no âmbito dos processos da A21L, um 

conjunto de recomendações, de forma a optimizar a mobilidade sustentável. 

 

Para o efeito, uma primeira acção, tendente a optimizar a concepção dos 

transportes escolares, garantindo oferta a determinadas povoações que, de outra 

forma, não seria viável servir. 

 Como Implementar: 

Sinteticamente, a concepção do plano de transportes escolares deverá 

envolver as seguintes tarefas: 

1. Questionar a actual rede de unidades de ensino e suas áreas de 

influência. 

2. Identificação da Matriz OD (Origem/Destino) das viagens escolares, 

tendo em atenção a idade dos alunos e os horários de funcionamento das 

unidades de ensino. 

3. Definição de circuitos, tendo por base a minimização dos trajectos, as 

linhas de desejo de mobilidade da população em geral e a oferta de transportes 

públicos existentes. 

Estas tarefas constituem o cerne do trabalho de concepção do plano de 

transportes escolares, sendo que, na sua elaboração, deverá procurar-se 

questionar se, com ligeiras adopções, não será possível usar carreiras existentes, 

ou se é viável estender a oferta à população em geral no sentido de promover a 

sua mobilidade. 

 

Uma segunda acção, tendente a optimizar as parcerias de integração de 

serviço de transporte, consiste em rentabilizar o uso dos transportes existentes e 

promover a mobilidade da população concelhia. 

 Como Implementar: 

1. Levantamento das entidades que efectuam ou necessitam de serviços 

de transporte dedicados. 
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2. Avaliar a disponibilidade e adequabilidade dos serviços que prestam ou 

necessitam de transporte. 

3. Concertação de serviços e pormenorização das condições de 

funcionamento e exploração. 

Esta tarefa envolve a concretização das parcerias a estabelecer, quer em 

termos de recursos a envolver, quer de formas de partilha dos custos e riscos 

associados. 

 

Uma terceira acção, consistiria em equacionar a implementação de 

serviços de transporte a pedido, garantindo oferta de transporte à população e 

reduzindo custos de exploração.  

Como Implementar: 

1. Abordar instituições de transporte com vista a avaliar a receptividade, 

enquadramento legal e disponibilidade de apoios para a implementação de um 

estudo piloto de transporte a pedido, no município. 

2. Desenvolver um estudo piloto de aplicação prática do transporte a 

pedido. 

 
Uma quarta acção, consiste em desenvolver uma estratégia de promoção e 

divulgação da oferta de transporte colectivo, incentivando e promovendo a 

utilização de um serviço de transporte colectivo, ampliando, desta forma, o leque 

de clientes do mesmo.  

Como Implementar: 

1. Aprofundando o conhecimento do mercado. 

2. Desenvolvendo uma estratégia de comunicação e implementando 

iniciativas com vista à promoção do transporte público. 
 

Por último, uma quinta acção, a qual consiste no reequilibro da repartição 

modal e na captação de passageiros para o transporte colectivo. 
Como Implementar: 

Não se dispõe de um conhecimento concreto da forma como se processa a 

circulação e estacionamento na cidade do município, nem tão pouco das acções e 
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estudos existentes sobre a matéria. Todavia, é habitual não existir uma visão 

integrada da mobilidade (sendo, as dificuldades associadas a cada um dos 

modos, tratadas separadamente e sempre com vista a resolver os seus 

problemas específicos – se falta estacionamento, então é necessário construir 

mais parques, em vez de equacionar a sua racionalização através, por exemplo, 

da política de preços), pelo que se admite a necessidade de estudar, de forma 

integrada, estas componentes do sistema da mobilidade. 

Também é frequente a existência de problemas ao nível do controlo e 

fiscalização do estacionamento ilegal, os quais, muitas vezes, podem ser 

melhorados com o aperfeiçoamento da concepção do sistema e especificação 

das responsabilidades de autuação. 

 

A título de exemplo apresenta-se, de seguida, algumas iniciativas que 

poderão ser desenvolvidas, com vista à promoção e divulgação do serviço: 

I. Distribuição periódica de panfletos, com esquemas de traçado, horários e 

tarifário, acompanhado de uma carta de motivação e de um bilhete que pode ser 

utilizado durante o mês em que decorrer a iniciativa. 

II. Anúncio publicitário do serviço e entrevistas na comunicação sócia, com 

os responsáveis pela sua implementação 

III. Desenvolvimento, da página na Internet, dos Sistemas de Transportes 

Urbanos, com melhor divulgação da oferta de transporte disponível no Concelho, 

incluindo, de preferência, também links, para os serviços assegurados por outros 

operadores. 

IV. Afixação de cartazes com esquemas de traçado, horários, tarifários e 

localização dos parques de estacionamento periféricos, equipamentos, serviços e 

estações ou terminais de transporte colectivo de passageiros de longo curso 

V. Campanha de formação dirigida aos idosos, como forma de inclusão 

social 

VII. Campanha de divulgação do serviço nas grandes e médias empresas. 
VIII. Campanha de divulgação, formação e sensibilização nas escolas. 
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Recomendações futuras 
 

A primeira sugestão relaciona-se com o material de base seleccionado 

para efectuar o trabalho de investigação. As conclusões obtidas estão 

inexoravelmente presas a essas opções, sendo por isso importante confrontar o 

presente trabalho com dados diferentes dos obtidos, o que, face às limitações 

temporais para execução do estudo, se revelou tarefa impossível de executar. 

A obtenção de material (qualitativo e/ou quantitativo) com base em 

respostas conseguidas através de inquérito formal à comunidade local, na fase de 

diagnóstico e plano e acção, do processo da mobilidade nos municípios 

entrevistados, seria a sugestão mais imediata. Este expediente, permitiria ensaiar 

uma mais efectiva humanização da análise da problemática objecto deste estudo, 

mas exigiria outros meios humanos, físicos e financeiros, para a recolha e 

tratamento dos resultados.     

 

A segunda sugestão prender-se-ia com uma análise mais minuciosa ao 

Município, como elemento de suprema importância na evolução deste assunto, na 

realidade portuguesa da mobilidade sustentável no processo da A21L. Sugerimos 

que se explore melhor a dualidade de perspectivas, as do Município e as da 

Comunidade local, de forma a sentir as suas medidas e acções em rede. 

 Como compreender a sua acção, quando os dois actores no processo 

estão em confronto? Quais as parcerias e os trade-offs que essa postura de 

cooperação implica? Existe viciação das regras do jogo, mesmo quando se trata 

dum processo A21L ou, pelo contrário, tal desempenho é o garante do não 

extremar de posições e, consequentemente, da não inviabilização do processo 

A21L?  

 

Finalmente, a consideração de novos actores no processo da A21L, 

induzidos pelas agregações estabelecidas no processo e ou pelas parcerias 

virtuais promovidas em torno de interesses comuns, abre novas perspectivas ao 

estudo e compreensão da dinâmica da mobilidade sustentável, inserida no 

processo da A21L. 
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ANEXO 
Concelho da MAIA 
 

      
 

Gentílico Maiato 

Área 83,70 km² 

População 120 111 hab. (2001) 

Densidade populacional 1435 hab./km² 

N.º de freguesias 17 

Fundação do município 
(ou foral) 1519 

Região Norte 

Sub-região Grande Porto 

Distrito Porto 

Antiga província Douro Litoral 

Orago São Miguel 

Feriado municipal Segunda-feira subsequente ao 
segundo Domingo de Julho 

Código postal 4474-006 Maia 

Endereço dos Paços do 
Concelho 

Praça do Doutor José Vieira de 
Carvalho 

Sítio oficial www.cm-maia.pt 

Endereço de correio 
electrónico geral@cm-maia.pt 
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Considerando em simultâneo os operadores privados e públicos, todo o 
Concelho se encontra coberto em termos de transporte colectivo rodoviário, 
embora com frequências e níveis de qualidade bastante distintos. 

As linhas da STCP asseguram a ligação do Concelho da Maia 
essencialmente ao Porto (embora com ligações boas a Matosinhos e Valongo), 
em particular a pontos centrais da cidade, compondo uma rede 
predominantemente radial que assenta na estrutura viária municipal, embora com 
partes do percurso na rede rodoviária principal. Os tempos de espera são 
intermediários, com uma frequência em hora de ponta de 15 a 24 minutos. Em 
particular, nas freguesias de Pedrouços e Águas Santas, a frequência contínua é 
de 15 minutos. 

Ainda na Maia, são 12 as transportadoras privadas a operar no transporte 
rodoviário. Quatro destas empresas asseguram 78 carreiras das quais 27 
correspondem a percursos que abrangem o Concelho da Maia, cobrindo-o na sua 
totalidade e garantindo algumas das ligações internas ou aos concelhos vizinhos, 
materializando uma rede perpendicular à rede STCP. Normalmente existem 
horários de funcionamento com maior cobertura nos períodos de ponta da 
semana útil. 

Relativamente ao transporte ferroviário, existiam três linhas a operar com 
transportes de passageiros no Concelho da Maia, sendo que duas delas, a da 
Póvoa e a de Guimarães foram desactivadas para darem lugar ao Metro. A linha 
do Minho tem estação em Águas Santas com 44 ligações diárias em cada 
sentido, com viagens até ao Porto de 10 minutos. No entanto, e dada a 
proximidade física, a população pode ser servida pela estação de Ermesinde, com 
74 ligações diárias, com uma duração até ao Porto de 12 minutos. 

A rede de metro ligeiro corresponde a um projecto da AMP e assenta em 
três linhas das quais duas atravessam o Concelho da Maia, aproveitando o 
traçado das linhas da Póvoa e de Guimarães, em via dupla. A criação de 
interfaces e a sua distribuição espacial vem facilitar as acessibilidades através da 
ligação efectiva entre o Metro e o transporte individual, nomeadamente através da 
criação de parques de estacionamento que permitam a complementaridade entre 
dois meios de transporte que compatibilizam em nome da mobilidade. O mesmo 
se passa ao nível da articulação entre a rede de Metro e a rede dos restantes 
transportes colectivos já integrada, nomeadamente rodoviários. Sendo esta rede 
acrescida pelas transportadoras privadas que servem este Concelho. 

A linha do Metro serve a cidade da Maia no seu horário normal de 
circulação e que se verifica em todas as suas linhas. Inicia o serviço de transporte 
às 6h00, terminando à 1h00 da madrugada. 

Em termos de transporte aéreo, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro 
constitui-se como um elemento cuja lógica se insere no sistema de transportes da 
AMP e da Região Norte do país, mais do que uma estrutura concelhia. 
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Concelho de GUIMARÃES 
 

      
 

Gentílico Vimaranense; guimaranense (raro) 

Área 242,85 km² 

População 162 572 hab. (2006) 

Densidade populacional 669,43 hab./km² 

N.º de freguesias 69 

Fundação do município 
(ou foral) 1096? (Conde D. Henrique) 

Região Norte 

Sub-região Ave 

Distrito Braga 

Antiga província Minho 

Orago Nossa Senhora da Oliveira e São Gualter 

Feriado municipal 24 de Junho 
(Batalha de São Mamede) 

Código postal 4800 Guimarães 

Endereço dos Paços do 
Concelho 

Largo Cónego José Maria Gomes 
4800-419 Guimarães 

Sítio oficial www.cm-guimaraes.pt 

Endereço de correio 
electrónico geral@cm-guimaraes.pt 
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É servida por uma rede viária, tendo a cidade como centro e nó de várias 

vias entre as quais se pode salientar as auto-estradas A7 (Póvoa de Varzim - A24 
Vila Pouca de Aguiar) e A11 (Esposende - A4 Castelões (Penafiel)), permitindo 
assim a chegar à cidade do Porto, afastada 55,9 km, em 43 minutos, e à cidade 
de Lisboa, à distância de 365,2 km, em 03h41m e em 20 minutos à cidade de 
Braga, permitindo assim a sua plena integração nos circuitos económicos 
nacionais e europeus. Importa ainda referir ser o concelho servido pelas estradas 
nacionais 101, 105, 106 e 206. 

O concelho de Guimarães, a nível de transporte ferroviário, é servido pela 
Linha de Guimarães cobrindo 5,9% das freguesias e 12,7% da população, sendo 
a distância média das freguesias não servidas por este transporte, de 5,8 km. 
Esta linha beneficiou de uma renovação recente que passou pela reedificão de 
estações e apeadeiros, electrificação da linha e seu alargamento para Bitola 
ibérica e a compra de automotoras UME3400.  

 Os transportes públicos cobrem 97,1% das freguesias correspondentes a 
98% da população. A rede de transportes urbanos, actualmente concessionada 
aos TUG, serve 23 freguesias a que corresponde 33,8% das freguesias ou 50,9% 
da população. As praças de táxis cobrem 63,2% das freguesias ou 82,3% da 
população.  

Em Setembro de 2005 passavam diariamente, pela cidade, cerca de 120 
000 viaturas. Este tráfego provoca vários congestionamentos especialmente às 
horas de ponta e nas áreas centrais da cidade e nacional 101, entre Guimarães e 
Caldas de Taipas. 
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Concelho de VILA REAL 
 

      
 

Gentílico Vila-realense 

Área 377,08 km² 

População 49 957 hab. (2001) 

Densidade populacional 132,5 hab./km² 

N.º de freguesias 30 

Fundação do município 
(ou foral) 

7 de Dezembro de 1272 (?); 
4 de Janeiro de 1289 

Região Norte 

Sub-região Douro 

Distrito Vila Real 

Antiga província Trás-os-Montes e Alto Douro 

Orago Santo António 

Feriado municipal 13 de Junho 

Código postal 5000 Vila Real 

Endereço dos Paços do 
Concelho 

Avenida Carvalho Araújo 
5000-657 Vila Real 

Sítio oficial www.cm-vilareal.pt 

Endereço de correio 
electrónico geral@cm-vilareal.pt 
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Vila Real é uma cidade estrategicamente colocada no interior Norte de 
Portugal, sendo servida por excelentes vias de comunicação que a ligam ao resto 
do País e a Espanha 
 
Nó Rodoviário A24-IP4 

A24 – Liga a Chaves (e daí à fronteira com a Galiza, Espanha), a norte, e a 
Viseu, a sul. 

A7 – Ligação indirecta à região do Minho (Braga, Guimarães, etc.), a partir 
de Vila Pouca de Aguiar 

IP4 – Liga ao Porto, a oeste, e a Bragança, a nordeste (e daí à fronteira 
com Espanha). 

A4 – De Amarante para oeste o IP4 tem estatuto de auto-estrada. 
Prevista a conversão em auto-estrada (A4) do restante percurso do IP4 

(Amarante-Vila Real-Bragança). 
Outras estradas nacionais importantes, nomeadamente a EN2 (que perdeu 

importância nas deslocações a média/longa distância após a conclusão da A24). 
 
Aéreos 

A cerca de 4km da cidade o Aeródromo Municipal de Vila Real possui 
950x30m com pista em asfalto. Tem ligações aéreas diárias para Lisboa e 
Bragança.  
 
Ferroviários 

Passa na cidade a linha do Corgo, extinto o percurso Vila Real-Chaves 
desde 1991, mantém-se activa a linha Vila Real-Régua, esta troço também tem 
fins turísticos. 
 
Autocarros urbanos 

A Corgobus é a empresa que explora a rede de transportes urbanos da 
cidade de Vila Real. 

Iniciou a actividade em Novembro de 2004, com 4 linhas (L1-4) a 
funcionarem em regime diurno nos dias úteis e aos sábados de manhã, 
abrangendo quase totalmente a zona urbana da cidade e algumas zonas 
suburbanas (Zona Industrial de Constantim, Hospital / Lordelo, Parada de 
Cunhos). A rede foi desde o início sendo sujeita a pequenos ajustes, o mais 
significativo dos quais foi a criação de um pequeno ramal (L5), de horário muito 
restrito. 

Em Fevereiro de 2008 a rede e o horário de funcionamento foram 
alargados: todas as linhas (com excepção do ramal L5) passaram a funcionar 
também ao sábado à tarde, com uma variante da linha 1 a operar aos domingos e 
feriados, surgindo ainda uma linha circular de serviço nocturno (LN) até à meia-
noite. 
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Concelho do PESO DA RÉGUA 
 

      
 

Gentílico Reguense 

Área 96,12 km² 

População 17 492 hab. (2006) 

Densidade populacional 187 hab./km² 

N.º de freguesias 12 

Fundação do município 
(ou foral) 1836 

Região Norte 

Sub-região Douro 

Distrito Vila Real 

Antiga província Trás-os-Montes e Alto 
Douro 

Orago São Faustino 

Feriado municipal 16 de Agosto 

Código postal 5050 Peso da Régua 

Endereço dos Paços do 
Concelho 

Praça do Município 
5054-003 Peso da Régua 

Sítio oficial www.cm-pesoregua.pt 

Endereço de correio 
electrónico cmregua@cmpr.pt 
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Concelho de VILA NOVA DE GAIA 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gentílico Gaiense 

Área 168,7 km² 

População 307 444 hab. (2006) 

Densidade populacional 1 804,01 hab./km² 

N.º de freguesias 24 

Fundação do município 
(ou foral) 1255 

Região Norte 

Sub-região Grande Porto 

Distrito Porto 

Antiga província Douro Litoral 

Orago São João São Gonçalo 

Feriado municipal 24 de Junho 

Código postal 4400 Vila Nova de Gaia 

Endereço dos Paços do 
Concelho 

Rua Álvares Cabral 
4400-017 Vila Nova de 

Gaia 

Sítio oficial www.cm-gaia.pt 

Endereço de correio 
electrónico geral@cm-gaia.pt 



154 

 
A cidade é servida pelo Metro do Porto e pela STCP. No entanto, a 

maior parte do concelho encontra-se coberta por companhias de transporte 
privadas, tais como a UTC, Espírito Santo. 

A CP tem na Estação das Devesas um dos seus pontos nevrálgicos. 
Todos os comboios Alfa Pendular da linha do Norte servem Vila Nova de 
Gaia a partir deste ponto de paragem. O concelho, na sua totalidade é, 
ainda, servido por diversas estações e apeadeiros. Destes, Granja, Aguda, 
Miramar e Francelos tem um pico de utilizadores significativo durante a 
época balnear, servindo diversas praias do concelho. 

Diversas auto-estradas podem ser encontradas: A1, IC1, A29, A44, 
IP1. A futura A41, também conhecida como IC24, será a futura circular 
externa da área Metropolitana do Porto, evitando que o tráfego pesado 
extra-metropolitano para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro e Porto de 
Leixões se misture com as deslocações internas entre Porto e Gaia. 

O aeroporto internacional Francisco Sá Carneiro situa-se a 
sensivelmente 20 Km, dispondo de bons acessos através das auto-estradas 
supra-referidas. 

O Porto de Leixões encontra-se a 15 km. 
 




